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Arkitektbedriftene i Norge er positive til at de midlertidige forskriftene
samles i midlertidig endring av PBL. Vi ber om at forholdet mellom nybygg og
midlertidig endret bruk av byggverk tydeliggjøres.
Vi viser videre til tidligere avgitt høringssvar for midlertidig forskrift om
innkvartering av asylsøkere:

Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjon for landets
arkitektbedrifter, og omfatter ca 90% av disse.
Høringen gjelder en utvidelse av allerede gjeldende midlertidige forskrift av
16. mars 2020 nr. 308 om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse
med Covid 19-pandemien, til også å favne innkvarteringstilbud til asylsøkere.
Vi støtter at det gis mulighet til raskt å kunne igangsette gode
smitteverntiltak også for en sårbar gruppe som asylsøkere.
I den midlertidige forskriften gis det unntak fra teknisk forskrift (TEK) for
noen kapitler i sin helhet og for andre kapitler for enkelte paragrafer. Flere
av kravene det gis mulighet til unntak fra, kan påvirke helse og sikkerhet for
et bygg på ulike områder, eksempelvis gjelder dette krav til rekkverk,
sikkerhet knyttet til vindu og glassfelt, og ytre miljø. Det er også unntak fra
krav som ivaretar naturverdier, noe som i ytterste konsekvens kan være
irreversibelt. Det bør derfor foretas en konkret vurdering av behovet for
unntak, slik at alle tiltak etter den midlertidige forskriften følger TEK så langt
det er mulig uten at formålet settes til side. Benytter man unntak fra TEK bør

dette være etter en konkret risikovurdering for hvert enkelt tiltak, og hvor
eventuelle mulige konsekvenser synliggjøres. Vi forutsetter at bygg som
omfattes av forskriften ikke blir permanente uten å gjennomgå en alminnelig
byggesaksbehandling i etterkant, blant annet med krav om å oppgradere til
å følge TEK fullt ut.
Spesielt der barn er brukere er det avgjørende at det ikke gis unntak for
bestemmelser i TEK som ivaretar sikkerhet.
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

