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Høring - forslag til endringer i byggteknisk forskrift  
  
Råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, behandlet ovennevnte sak i sitt møte 28.08.2014, sak 
23/14 
og fattet følgende vedtak: 
  
  

Råd for funksjonshemmede i Ringerike kommune er ikke så sikker på at det å endre arealkravene 

skal få ned bygge kostnadene. Vi mener det er helt andre faktorer som styrer boligprismarkedet 

enn det å bygge små boliger noen få kvadratmeter større. Boligprisene reguleres nok først og 

fremst av markedet. Det som påvirker prisen kan være beliggenhet, tomtepris mm.  

 Rådet mener at gjeldende krav som sier at det skal være snusirkel på 1,5 m ikke må 

endres, men at i rom med samme funksjon er det tilstrekkelig at minst et har snuareal 

innenfor kravene. Det finnes forskjellige typer rullestoler og enkelte tar større plass enn 

andre. Om man har en utestol og en innestol trenger man plass til å bytte stol selv. Om 

man endrer til 1,4 kan enkelte få problemer med å klare seg selv i egen bolig.  

 Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boenheter mener vi 

er uheldig. Kommunens ansvar for opparbeiding av boligområder ovenfor utbyggere bør 

innbefatte dagens lover og regler for universell utforming. Fjerning av kravet kan føre til 

at utbyggere lettere kan unngå de kravene som egentlig ligger der.  Rådet mener at det 

ikke må gjøres endringer i forskriften som gjør det vanskeligere å inkludere personer 

med tunge funksjonshemninger.  

 Redusert krav til åpningskraft for dør til 30 N vil gjøre det vanskeligere for personer med 

nedsatt kraft i armene. Vårt forslag er at forskriften til åpningskraften for dør beregnet 

for manuell åpning blir uendret på maksimum 20 N. 

  
  
Med hilsen 

Ingebjørg Flatin 
sekretær i Råd for funksjonshemmede, Ringerike 

Tlf. 321 17 481  


