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Høringsuttalelse forskrift TEK 17 fra rådet for likestilling av 

funksjonshemmede i Verdal kommune 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal fraråder å gjøre foreslåtte endringer i 

TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.  

 

 

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig 

så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil 

oppleve problemer i egen bolig, og må kanskje flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. 

Dette er verken til gavn for kommune eller innbyggere.  

 

 

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant 

departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:  

 

- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  

- Arbeids-, og velferdsdirektoratet. 

- Standard Norge 

- SINTEF Byggforsk 

- NIBR 

- Arkitektbedriftene i Norge 

- Rådgivende Ingeniørers forening 

- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) 

- Norges Handikapforbund 

- FFO 

 

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre 

tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet 

om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.  
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Rådet for likestilling i Verdal kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, 

hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i 

byggforskriften må speile behov og forventinger i samfunnet og sørge for en god 

boligpolitikk for alle Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for 

rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.  

 

Med hilsen 

 

 

Line Therese Ertsås 
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