Medlem af Borgerrepræsentationen Simon Strange
Simon_Strange@br.kk.dk

Dato: 17. marts 2008
Sagsnr.: 2008-30553
Dok.nr.: 2008-127093

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 28. februar 2008 af
Simon Strange vedrørende handicaptilgængeligheden i Københavns Kommunes bygninger

Spørgsmål
Opfylder Københavns Kommunes bygninger lovkrav med hensyn til
handicapindretning?

Svar
Formelle krav til handicaptilgængelighed
De formelle krav til en bygnings handicaptilgængelighed afhænger af
det bygningsreglement, som er gældende på opførelsestidspunktet eller på det tidspunkt, hvor eventuelle større vedligeholdelsesarbejder
eller til- og ombygninger er foretaget.
Bygningsreglementet udstedes med hjemmel i byggeloven og udspecificerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet
som fremgår af byggeloven.
Da der jævnligt sker ændringer i bygningsmassen gennem vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og tilbygninger, vil tilgængeligheden –
om end langsomt – løbende blive forbedret, således at handicaptilgængeligheden kommer til at leve op til kravene i det til enhver tid
gældende bygningsreglement.
Tilsvarende gælder, at ejendomme, hvor der ikke foretages store vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder, stadig vil være omfattet af
det bygningsreglement, der var gældende ved bygningens opførelse. I
disse situationer er det således ikke et lovkrav at bringe bygningens
handicaptilgængelighed op på det niveau, der gælder i et nyere bygningsreglement.
Status på handicaptilgængeligheden
Det har imidlertid vist sig, at selv nye bygninger – som selvsagt er opført med byggetilladelse med udgangspunkt i det til enhver tid gældende bygningsreglement – desværre ikke altid lever fuldt ud op til
reglerne om handicaptilgængelighed.
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Side 2 af 2
Folketingets Ombudsmand gennemgik således i november 2006 tre
kommunale bygninger og påpegede i den forbindelse blandt andet, at
elevatorstolenes mål ikke lever op til bygningsreglementets krav.
Kortlægning af handicaptilgængeligheden i kommunens ejendomme
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. august 2007, at Københavns Ejendomme i 2007 skal igangsætte et pilotprojekt med henblik
på at kortlægge handicaptilgængeligheden i kommunens ejendomme
og institutioner (KFU 405/2007).
Københavns Ejendomme har nu gennemført dette pilotprojekt, hvor
der blev besigtiget 11 institutioner med henblik på at afdække, hvordan den nuværende tilgængelighed er i forhold til kravene i det senest
krafttrådte bygningsreglement (BR08), jf. nedenfor. På den baggrund
beregner Københavns Ejendomme et skøn over kommunens samlede
behov. Pilotprojektet viser, at tilgængeligheden i kommunens ejendomme og institutioner generelt trænger til et stort løft set i forhold til
det nye bygningsreglement.
Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en indstilling om pilotprojektet for Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af foråret 2008.
Bygningsreglement 2008
Den 2. februar 2008 trådte et nyt bygningsreglement (BR08) i kraft.
BR08 indeholder samlet set en skærpelse i forhold til det tidligere
bygningsreglement.
En af hovedtankerne med BR08 er netop, at personer med handicap
sikres bedre tilgængelighed, så de får bedre muligheder for at deltage i
samfundslivet. BR08 stiller krav til, at personer med handicap får niveaufri adgang til alle ind- og udgangsdøre på alle etager, og at der
etableres bedre plads til kørestolsbrugere i fx teatre og biografer, samt
at der etableres krav om indendørs og udendørs ledelinjer, så synshandicappede lettere kan orientere sig.
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