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HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN
(TEK) OG FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG
KONTROLL (SAK)
Direktoratet for arbeidstilsynet viser til Kommunal2006 vedrørende ovennevnte høring.

og regionaldepartementets

brev av 13. juni

Vi har konsentrert oss om to tema, Universell utforming og Mindre endringer i TEK. De foreslåtte
endringer vil ha en positiv effekt på utformingen av arbeidsplassene. Det er en fordel også for
arbeidstakere at bygninger i større grad legges til rette for orienterings- og bevegelseshemmede.
Vi har en merknad til § 10-31 nr. 2, "Utforming av enkelte byggverk". Det fremkommer av
bestemmelsen at "arbeidsbygning skal ha planløsning, størrelse og fordeling av rom tilpasset
arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning skal ha universell utforming med mindre bygningen bare
har arbeidsplasser som er helt uegnet for orienterings og bevegelseshemmede.
"
Det er et mål at færre stenges ute fra arbeidslivet. Programmet for Inkluderende Arbeidsliv og
opprettelsen av NAV er tiltak som myndighetene har satt i gang i den hensikt. I bestemmelsen
nevnt over gis det unntak for arbeidsplasser som er helt uegnet. Det er ikke lett å vurdere egnethet
og erfaringen viser at det ofte er viljen til inkludering som er viktigst. Dessuten er det vanlig at i
løpet av en bygnings levetid er det flere forskjellige typer virksomhet som har tilhold i den og selv
om opprinnelig virksomhet var uegnet, kan det komme flere meget godt egnede virksomheter
senere. Det bør ikke være de fysiske forholdene på arbeidsplassen som begrenser muligheten for å
delta i arbeidslivet. Vi foreslår derfor at unntaket fjernes, dvs. at det settes punktum etter
"universell utforming".
De andre endringene gjelder energibruk i bygninger, og det angår ikke Arbeidstilsynets fagområde
med ett viktig unntak, behovet for ventilasjon og temperatur innenfor anbefalte områder.
På arbeidsplasser er det behov for god allmennventilasjon og spesiell ventilasjon for å fjerne
skadelige forurensinger. Ventilasjonen har også ofte innvirkning på temperaturforholdene
i bygget.
Det kan bli aktuelt å prosjektere mindre kapasitet på eventuelle kjøleanlegg eller fjerne de helt i den
hensikt å spare energi. De nye kravene om lavere energibruk må ikke føre til at arbeidstakere ikke
får fullt forsvarlig arbeidsmiljø mht luftkvalitet, temperaturforhold,
og andre fysiske påvirkninger.
Vi foreslår at det skrives et tillegg som inneholder presisering om at kravene til lavt
energiforbruk i bygninger som inneholder arbeidsplasser ikke skal komme i konflikt med
kravet til god og forsvarlig luft- og temperaturkvalitet.

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Statens Hus
7468 Trondheim
Norge

direktoratet@atil.no

73 19 97 00

974761211

INTERNETT

TELEFAKS

www.arbeidstilsvnet
.no

73 19 97 01

r
Med hilsen
Øirektoratet

il ii

2 av 2
VAR DATO

VAR REFERANSE

07.09.2006

2006/ 12091 69518/2006

for arbeidstilsynet

aute Ivar B jøru
a delingsdirektør, L v og regelverk
Irene Helmen
rådgiver, Lov og regelverk

