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 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT   
  

Behandling:  
  

Eli N. Aga (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, V, KrF, Sp og uavh.:  

  

«1.Stavanger kommune tiltrer departementets forslag til endringer av Byggteknisk forskrift slik det fremgår av 
høringsuttalelsen, med følgende endring:  

  

§8-2 bokstav b, krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder uten heis, fjernes ikke.  
 2. Stavanger anbefaler alternativ A – Unntaksalternativet for små boliger  Unntak fra tilgjengelighetskrav 

for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller mindre."  

  
Tore B. Kallevig (FrP) tok opp FrP’s endringsforslag fra formannskapet (AU) 02.09.2014:  

  

«Som rådmannen, dog slik at Stavanger kommune anbefaler både alternativ A og B.»  

  
Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap og SV:  

  

«1. Stavanger kommune støtter ingen av de to alternativene til endringer av tilgjengelighetskravet i boenhet. 
Årsaken er at gjeldende regelverk ivaretar viktige samfunnshensyn og bidrar til god bokvalitet.    2. 

Stavanger kommune støtter heller ikke den foreslåtte endringen som går ut på fjerning av krav om universell 

utforming av felles uteareal for større boligområder.»   
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Votering:  
Alternativt forslag på vegne av H, V, KrF, Sp og uavh. ble vedtatt med 14 stemmer (H (6), FrP, V (1), KrF, 
Sp, uavh. (2)  

Alternativ forslag på vegne av Ap og SV fikk 5 stemmer (Ap, SV) (primært)  

Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer (Ap, SV) (subsidiært)  

FrP’s endringsforslag fikk 3 stemmer (FrP)  
  

  

Formannskapets flertallsvedtak:  
  

1.Stavanger kommune tiltrer departementets forslag til endringer av Byggteknisk forskrift slik det fremgår av 

høringsuttalelsen, med følgende endring:  
  

§8-2 bokstav b, krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder uten heis, fjernes ikke.  

 2. Stavanger anbefaler alternativ A – Unntaksalternativet for små boliger  Unntak fra tilgjengelighetskrav 

for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller mindre.  
  

  

  
  

  

  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  

  

  


