
Hva er gråsonen mellom pbl´s plandel 
og TEK10 
- og hvordan fargelegger vi denne? 
 FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP 

 Florø,  04062013 

   



Faktagrunnlag 

•  Relevante Lov og forskrifter 

• Fra brev  - av 26.oktober – til alle kommuner –der 
det presiseres at for byggverk kan ikke plan gå 
lenger enn TEK, men at det er muligheter for 
dette når det gjelder uteområder. 
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Universell utforming – et mål, en strategi og 
en menneskevennlig metode 

§ 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

• Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og 
rettigheter, hindre diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne 

• Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes  

§ 1 Plan- og bygningsloven 

”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak ” 
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Diskriminerings –og tilgjengelighetsloven 

§9: plikt til generell tilrettelegging ( universell utforming) 

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme 

universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for 

privat virksomhet rettet mot allmennheten.  

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 

hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige 

funksjon kan benyttes av flest mulig.  

 
4 



Diskriminerings –og tilgjengelighetsloven 

§ 10: Universell utforming av bygninger, anlegg mv. 

” For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot 
allmennheten gjelder kravene til universell 
utforming i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven. ” 
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Plandelen: § 11-9. 
 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
 :Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel om 

1. Krav om reguleringsplan for visse arealer eller for 
visse tiltak, herunder at det skal foreligge 
områderegulering før detaljregulering kan vedtas, 

2. Innholdet i utbyggingsavtaler 

5.Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, 
herunder om universell utforming, leke-, ute- og 
oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp 
av parkeringsplasser etter § 28-7 og utnytting av 
boligmassen etter § 31-6 
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§11-9 fortsettelse 

7.Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende 
bygninger og annet kulturmiljø, 

8.Forhold som skal avklares og belyses i videre 
reguleringsarbeid, herunder bestemmelser om 
miljøoppfølging og -overvåking.  
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Sammenheng mellom bestemmelser i 
plandelen og bygningsdelen 

> I reguleringsbestemmelser kan 
følgende  
hensyn tas inn: 
• Antallet boliger i et område, største og 

minste boligstørrelse, og nærmere krav til 
tilgjengelighet og boligens utforming der 
det er hensiktsmessig for spesielle behov 

• Eksempelvis kan det angis en 
prosentandel av boenheter som skal ha 
alle hovedfunksjoner på inngangsplanet – 
i henhold til TEK 10 vil det da kreves 
tilgjengelighet til disse 
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§ 12-7, 5. ledd PBL 



Bestemmelser i plandelen -regulering 

> I reguleringsbestemmelser kan følgende  
hensyn tas inn: 

4. Funksjons- og kvalitetskrav til 
bygninger, anlegg og utearealer, herunder 
krav for å sikre hensynet til helse, miljø, 
sikkerhet, universell utforming og barns 
særlige behov for leke- og 
uteoppholdsareal, 

5.Antallet boliger i et område, største og 
minste boligstørrelse, og nærmere krav til 
tilgjengelighet og boligens utforming der 
det er hensiktsmessig for spesielle behov 
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§ 12-7, 4,5. ledd PBL 



PBL - byggesaksdel 

§ 28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

       Uteareal skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med 

forskrifter gitt av departementet. Uteareal for arbeidsbygg skal være universielt utformet 

i samsvar med forskrift gitt av departementet. 

       Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre 

forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, 

rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l. Opparbeidet uteareal 

på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at 

fellesareal avsettes for flere eiendommer.  
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Universell utforming av uteareal  

Lovbestemmelser om universell utforming 

• Uteområder åpne for allmennheten 
• Byggverk for publikum 
• Arbeidsbygning  
• Eksisterende bebyggelse 

Lovbestemmelser om tilgjengelig bolig 

• Boligbygning og felles utearealer 
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Kap. 28 og 29 PBL 



Uteareal – definisjon i TEK10 
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Uteareal: 

• Opparbeidet atkomst 

• Parkeringsareal 

• Opparbeidet ute - 
oppholdsareal  

 

> Skogsholt, mark som 
ikke er opparbeidet, 
inngår ikke i kravene 

 



Uteareal der det stilles krav om  
universell utforming 

• Uteareal for allmennheten 

• Felles uteareal for større boligområde 

• Uteareal for boligbygning med krav om heis 

• Uteareal for byggverk for publikum  

• Uteareal for arbeidsbygning 

Unntak: 

> Uteareal eller del av uteareal som etter sin funksjon er 
uegnet for personer med funksjonsnedsettelse 
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§ 8-2 TEK10 



Krav til ute-oppholdsareal 

 
Byggverk skal etter sin funksjon ha 
tilstrekkelig uteoppholdsareal –  
 
• Egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter 

for ulike aldersgrupper  
 

• Plasseres og utformes i forhold til sol- 
og lysforhold, støy- og annen 
miljøbelastning 
 

• At fare for personer unngås 
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§ 8-4 TEK10 



Kjøreatkomst, parkering – oppstillingsplass 

• Tilfredsstillende kjøreatkomst 

• Oppstillingsplass for vareleveranse 

Parkeringsplass for forflytningshemmede: 

• Tilstrekkelig antall 

• Nær hovedinngang, nær heis i p-kjeller/hus 

• Belysning og være tydelig merket 

Oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og 
lignende 
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§ 8-5 
§ 8-6 

TEK10 



 
Har uteoppholdsarealet gode lys –og solforhold? Er 
det skjermet for støy og vibrasjoner?  
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Foto: Hans Jørgen Osnes 



Trinnfri gangatkomst med krav til 
stigningsforhold 

• Gangvei fra kjørbar vei og parkering til  
inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal  
og mellom disse 

• Til bolig – trinnfri, stigningsforhold 1:20 

• Gjelder for alle bygninger med boenhet 

• Unntak for boenhet uten krav om heis der terreng er for bratt 
terreng for å oppnå stigningsforhold på 1:20 

• Til byggverk – trinnfri, 1:20 – unntak 1:10 

• Til uteoppholdsareal, trinnfri, 1:20 til minst ett når det er  
flere av det samme – for øvrig 1:10 og unntak 1:10 

• Breddemål, fast dekke, visuell og taktil avgrensing 
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§ 8-5 
§ 8-6 

TEK10 



Universell utforming av uteoppholdsareal 
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§ 8-4 TEK10  

 
• Opparbeidet areal avsatt 

til lek og rekreasjon skal 
ha et horisontalt felt med 
fast dekke på minimum  
 
1,6 m x 1,6 m som 
muliggjør deltakelse og 
likestilt bruk 

 

Foto: Tone Rønnevig 



Universell utforming av uteoppholdsareal 
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• Det skal være plass for 

rullestoler der det 
anlegges sitteplasser 

• Gangatkomst skal ha fri 
bredde på min. 1,8 m 

 

 

 

§ 8-4 
§ 8-7 

TEK10 

Foto: Siri Helle 



Universell utforming = sikkerhet av 
uteoppholdsareal 
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§ 8-4 TEK10  

 
• Opparbeidet utendørs 

nivåforskjell skal være 
sikret og/eller merket 
visuelt og taktilt  

• Stolper, rekkverk mv. skal  
ha synlig kontrast til 
omgivelsene 

 
 

Foto: Hans Jørgen Osnes 



Universell utforming av uteoppholdsareal 
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• Opparbeidet badeplass 

skal være utstyrt eller 
utformet slik at det er 
lett å komme ned i og 
opp av vannet 

 

 

§ 8-4 TEK10 

Foto: Tone Rønnevig 


