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Høring – endring i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) og forskrift om
saksbehandling og kontroll (SAK)
Innledningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at høringsinstansen ”Norsk Elektriker- og
Kraftstasjonsforbund” endret navn til EL & IT Forbundet i 1999.
EL & IT Forbundet, som bl.a. organiserer Heismontørenes Fagforening, vil i denne
høringsuttalelse kommentere de deler av TEK som berører innføring av et nytt begrep som
universell utforming:
Med begrepet universell utforming mener en at en bygning skal være utformet slik at den
også er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonshemming. En slik endring er
meningsløs om en ikke også skjerper kravene i dagens regelverk slik at de funksjonshemmete
i praksis også kan bruke bygninger på lik linje med de ”funksjonsfriske”.
For eksempel er EL & IT Forbundet forundret når en ikke krever heis eller andre
løfteinnretninger også i bygninger opp til 3 etasjer; heller ikke i offentlige bygninger som
skole og andre viktige offentlige bygg.
EL & IT Forbundet stiller seg spørrende til hvordan utvalget vil løse problemet for
funksjonshemmete som må bevege seg i bygninger hvor det ikke kreves innretninger som kan
hjelpe funksjonshemmede i deres hverdag, som løfteinnretninger i bygg inntil 3 etasjer.
Dersom en mener at universell utforming betyr at mennesker med nedsatt funksjonshemming
også skal kunne bevege seg i et bygg på lik linje med ”funksjonsfriske” mennesker, må dette i
klar tekst nedfelles i tekniske forskrifter.
Altså må det i TEK stilles et klart krav til at det kreves enten kjørerampe, heis eller ulike
løfteinnretninger også i bygg opp til tre etasjer; og med god merking for de
funksjonshemmete.
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EL & IT Forbundet vil også peke på at utviklingen går mot flere høyhus, og at lovendringen
også må inneholde noe om kravene til brannheiser i høyhus. Mener en noe med det nye
utrykket universell utforming, må en også være villig til å betale kostnadene for at personer
med nedsatt funksjonshemming skal kunne fungere like godt i samfunnet som såkalte
”funksjonsfriske” mennesker.
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