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Norsk Form  er en uavhengig stiftelse som:

jAl  2006

NORSK FORM

i et bredt samfunnsmessig perspektiv skal øke forståelsen for design og arkitektur
skal arbeide for kvalitet og nytenkning i omgivelser og produkter
skal arbeide for å styrke faglig og tverrfaglig samarbeide, formidle kunnskap og gi
råd overfor publikum, fagfolk, myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Kultur- og kirkedepartementet bidrar årlig med et tilskudd over statsbudsjettet - i år
(2006) er tilskuddet på litt under 20 mill. kr. av et totalbudsjett på drøyt 31 mill. kr.

Generelt
Vi har lest utredningen med interesse og kan kommentere de fysiske forholdene, som rent
konkret omhandler arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og design - som
knytter seg til "universell utforming" og "tilgjenglighet". Norsk Form arbeider til daglig
med disse problemstillingene, enten gjennom egne prosjekter, konkurranser, seminarer,
forelesninger, foredrag og avisartikler og er vel kjent med begrepene "tilgjengelig for
alle", "universell utforming" osv.

Norsk Form  mener at utredningen er et viktig dokument i arbeidet med å nedbygge  fysiske
barrierer og ser  frem til at loven blir operativ.  Forslaget virker i hovedsak både grundig,
reflektert  og gjennomarbeidet . Vi vil  likevel peke på at det å lovpålegge  "tilgang for alle"
og samtidig svekke pålegget med utsagnet om at pålegget gjelder så sant det "ikke
medfører en uforholdsmessig byrde for  eier eller utbygger",  blir svært  upresist.
Her kan det bli en del  friske diskusjoner - vi mener at definisjonen av hvem  "alle" er, må
presiseres/defineres  bedre for  å unngå en del bitre rettstvister .

Videre må det etter vårt skjønn defineres bedre hvor lovforslaget skal anvendes og hvem
som blir berørt av loven direkte og indirekte - hvor er grensen mellom det offentlige og
private, hvor skal det være tilgang for alle ?

Plan og bygningsloven
Det som imidlertid bekymrer oss er tidsplanen for gjennomføring av loven vedr.
eksisterende bygg - kap. 10.12.6. At fristen settes til år 2009 for nye bygg virker for så
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vidt greit, men at den settes til år 2019 for eksisterende bygg virker forhastet. Vi har
forståelse for en viss utålmodighet hos forslagsstillerne, men når vi ser hvor omfattende og
komplisert dette nødvendigvis må bli, blir dette urealistisk - spesielt hvis vi skal ha
kvalitet i de arkitektoniske løsningene.

De faglige utfordringene er større i ombygning og tilpasningssaker, nettopp fordi
oppgaven er vanskelig ut i fra det eksisterende byggets forutsetninger sett opp mot de nye
kravene og behovene. Kravet til faglig kompetanse må være en forutsetning, og med den
arbeidsbelastningen arkitekt- og designstanden vil få i denne perioden, vil tidspresset
snarere fremtvinge dårlige og billige løsninger som riktignok "ordner opp" i det
funksjonelle, men lar arkitektoniske og andre estetiske verdier fare. I tillegg skal det
skaffes penger til alle disse ombygningsprosjektene.

Videre er vi bekymret for kommunenes kompetanse og kapasitet. Vi vet at i dagens Norge
mangler det kompetanse i de fleste kommuner når det gjelder saksbehandling innen saker
som gjelder bygg og anlegg. Innføringen av den nye loven må nødvendigvis føre til en
temmelig omstendelig prosess, hvor innholdet skal formidles i faglig konsekvens til alle
offentlige saksbehandlere, innkjøpere osv. samt arkitekter, designere og andre konsulenter.
Som vi ser situasjonen, vil sakene hope seg opp og få en summarisk behandling.

Norsk Form er meget bekymret for at kvaliteten innen bygg og anlegg skal bli en
salderingspost i arbeidet med å fremme Universell utforming. Vi har arbeidet med disse
kvalitetsspørsmålene i en årrekke og vet hvor vanskelig det er å fremme disse verdiene i
kommuner som ikke har økonomisk evne til å prioritere annet enn skole, helse og
eldreomsorg.

Det må understrekes at det ideelle i denne lov ikke skal vanskeliggjøre intensjonene i Plan
og bygningsloven.

Konklusjon
Vi ber om at fristen for eksisterende bygg blir vurdert på nytt i samråd med de involverte
partene, og settes til f.eks. år 2025. Alternativt at det blir anledning i større grad til å søke
dispensasjon eller utsettelse ut fra arkitektoniske og estetiske hensyn
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lacob Heiberg
Fagdirektør design

Brevet sendes også pr. e-post til :
hilde.indreberg@jd.dep.no

P.S
For ordens skyld:
Den 2. januar fikk vi utsettelse pr. telefon til å levere våre kommentarer innen 16.01.06,
av avdelingsdirektør Hilde Indreberg
D.S


