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Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i 

byggteknisk forskrift til plan og bygningsloven, til høring. Det forelås endringer av krav til 

tilgjengelighet, til og i boliger. 

Det forelås følgende endringer: 

 To alternative forslag til endringer av tilgjengelighetskrav i boenhet: 
o Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 

BRA eller mindre i en bygning, eller 
o Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 meter til 1,4 meter, og skal gjelde i kun ett 

rom av hver funksjon 

 Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder 

 Redusert krav til stigningsforhold for gangadkomst til bolig 

 Redusert krav til åpningskraft for dør 

I tillegg er det noen andre endringsforslag som ikke har noe med universell utforming å 
gjøre. 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentarer til forslaget 
fra departementet: 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har i flere tiår kjempet for å få et samfunn som gir 
tilgjengelighet for denne gruppen. Funksjonshemmede har i mange år vært diskriminert og 
ikke hatt samme adgang til offentligheten som funksjonsfriske.  

Etter mange års kamp fikk vi endelig loven om universell utforming for noen år siden. Dette 
forslaget til endringer innebærer at vi blir satt 20 år tilbake, og viser at man vet fryktelig lite 
om hva det innebærer å være funksjonshemmet. Noen av dem som står bak dette forslaget 
burde hatt en dag i rullestol og fått føle hvordan samfunnet er innrettet. I stedet lar man seg 
styre av krefter i byggebransjen som kun tenker profitt. Selvaagbygg i Oslo hevder at dagens 
regelverk fører til en merkostnad pr leilighet på 50 m2 på kr 600 000. Rådet er enig med 
forskere på Sintef som hevder at dette tallet er å betrakte som et fasitsvar, og at 
regnestykket er satt opp etter at fasiten er laget. Det nye forslaget fører til at man 
utestenger funksjonshemmede fra boligmarkedet og fra å kunne bevege seg utendørs.  

Forslaget om å endre snusirkel fra 1,5 meter til 1,4 meter, vil føre til at de som er avhengig 
av elektrisk rullestol, ikke kan komme seg for eksempel inn på et bad eller på et trangt 
kjøkken. Problemene er ofte store på hoteller, spesielt i Norge. Vi er også kjent med at det 
foregår forskning på dette området ved Høyskolen i Gjøvik. Der sjekkes det om det er mulig 



å redusere snusirkelen til 1,3 meter. Det man ikke tar høyde for er hver enkelt brukers 
ferdigheter med rullestolen, den varierer sterkt. I tillegg er de fleste rullestoler tilpasset hver 
enkelt bruker, noe som fører til forskjellig bredde og lengde. 

Avslutningsvis vil vi igjen peke på at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Stjørdal kommune føler at departementets forslag til endringer er diskriminerende, og 
oppfordrer Stjørdal kommune til å avvise forslaget. 

 

Stjørdal juli 2014. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Etter fullmakt 

Svein Grindstad 

nestleder 

PS 

Det er også dumt og håpløst at men sender ut en slik høring i ferietiden når de fleste 
funksjoner i kommunen avvikler ferie. 

     DS 

 

  


