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Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

 

Vi viser til brev av 02.07.14 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknad til høringsnotatet 

om forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven:  

 

I forslaget til forskrift har Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslått en justering i 

et strekpunkt under bokstav b  i vedlegg IV Rammer for krav til innhold i 

konsekvensutredninger. I strekpunktet ”- Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 

sykkelveinett” foreslår departementet at det presiseres at tilgjenglighet skal gjelde ”for alle”.  

 

Dette er meget positivt. Kommunal- og moderniseringsdepartementets begrunnelse for 

endringen er at universell utforming nå er tydeliggjort i flere lovverk, blant annet plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette er etter Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementets vurdering likevel bare delvis klargjørende.  

 

I lovgivingen brukes alle begrepene tilgjengelighet, tilgjengelighet for alle og universell 

utforming. I plan- og bygningsloven brukes for eksempel universell utforming i 

fellesbestemmelsene, mens tilgjengelighet benyttes i kapitlet om reguleringsplan. I 

diskrimineringsloven brukes tilgjengelighet i tittelen på loven, mens universell utforming 

konkretiserer kravene i lovtekstens § 13.  

 

For å unngå misforståelser om hva som ligger i strekpunktet, og sikre kvalitet og riktig 

avgrensing av konsekvensutredninger, vil det være ønskelig at også universell utforming tas 

inn i teksten.  



Side 2 

 

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at teksten i vedlegg IVs bokstav b, 

strekpunkt 11 skal lyde:  

 

”Universell utforming og tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett.” 

 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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