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Forslag til 

VEDTAK 

 
1. Oppland Fylkeskommune ønsker å være et foregangsfylke i arbeidet med universell utforming og 

er opptatt av at lovverket stiller høyer krav til framtidens bygg og uteområder. 

2. De minstekrav som stilles i dagens byggetekniske forskrifter er viktige for å nå målet om rett til full 

samfunnsdeltagelse og likestilling for alle. Den foreslåtte endringen av krav til snusirkel vil hindre 

tilgjengelighet for brukere av den mest vanlige rullestoltypen, og fylkeskommunen fraråder derfor 

forslag B. 

3. Forslag A om å redusere kravet til universell utforming for 50 % av boenhetene under 50 m2 vil ha 

mindre uheldige konsekvenser for rullestolbrukere enn forslag B. Fylkeskommunen er opptatt av at 

regelverket skal stimulere til økt boligbygging i sentrumsområder, og et hensiktsmessig regelverk 

for å oppnå dette, men mener unntaket bør begrenses til boenheter under 35 m2.  

4. Fylkesutvalget anser at forslaget om en reduksjon av krav til stigningsforhold og tilgjengelig 

uteareal vil være negativt, særlig for barn og elders mulighet for sosial deltagelse i større 

boligområder. Endringen frarådes på bakgrunn av disse hensyn. 

5. Fylkeskommunen er opptatt av at lovverket knyttet til rømningsveier ved brann må stille krav til 

sikkerhet for de personer som ikke har mulighet til selv å bevege seg til sikkerhet.  

 

 

 

Møtebehandling 

Eivind Brenna (V) fremmet forslag på vegne av H, Frp og V: 

1.       Beholdes. 

2.       Strykes. 



 

 

 2 

3.       Forslag A om å redusere kravet til universell utforming for 50% av boenhetene under 50 m2, 

støttes. 

4.       Strykes. 

5.       Beholdes. 

 
Even Aleksander Hagen (Ap) fremmet forslag på vegne av Ap, Sp og SV: 
Det foreslås å stryke:  
"...men mener unntaket bør begrenses til boenheter under 35 m2." 

 

Even Aleksander Hagen (Ap) ba om gruppemøte. Gruppemøter mellom kl. 1240 og 1245. 

 

Even Aleksander Hagen (Ap) opplyste at omformulering av punkt 3 foreslått av Brenna (V) støttes. 

Hagen (Ap) trakk tidligere fremmet forslag.  

 

Votering 

Punkt 1: Enstemmig vedtatt.  

Punkt 2: Vedtatt mot 3 stemmer. 

Punkt 3: Enstemmig vedtatt.  

Punkt 4: Vedtatt mot 3 stemmer.  

Punkt 5: Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Fylkesutvalget fattet slikt vedtak: 

 

1. Oppland fylkeskommunen er opptatt av at regelverket skal stimulere til økt boligbygging i 

sentrumsområder, og et hensiktsmessig regelverk for å oppnå dette. Fylkeskommunen ønsker å 

være et foregangsfylke i arbeidet med universell utforming og er opptatt av at lovverket stiller 

høyer krav til framtidens bygg og uteområder.  

2. De minstekrav som stilles i dagens byggetekniske forskrifter er viktige for å nå målet om rett til full 

samfunnsdeltagelse og likestilling for alle. Den foreslåtte endringen av krav til snusirkel vil hindre 

tilgjengelighet for brukere av den mest vanlige rullestoltypen, og fylkeskommunen fraråder derfor 

forslag B. 

3. Forslag A om å redusere kravet til universell utforming for 50% av boenhetene under 50 m2, 

støttes. 

4. Fylkesutvalget anser at forslaget om en reduksjon av krav til stigningsforhold og tilgjengelig 

uteareal vil være negativt, særlig for barn og eldres mulighet for sosial deltagelse i større 

boligområder. Endringen frarådes på bakgrunn av disse hensyn. 

5. Fylkeskommunen er opptatt av at lovverket knyttet til rømningsveier ved brann må stille krav til 

sikkerhet for de personer som ikke har mulighet til selv å bevege seg til sikkerhet.  

 

 


