Høringssvar fra Furesø Handicapråd vedr. pkt. 6 på møde i UNMG 10. 06. 2021
Revision af krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.
Handicaprådet anmoder udvalget om at tilpasse formuleringer i ”krav til lokalplaner mv.” så
ønsket om at sikre høj grad af bæredygtighed og klimatilpasning ikke kommer til at modarbejde
bestræbelserne på at skabe god tilgængelighed for mennesker med handicap.
Rådet er opmærksom på, at bestemmelserne i en lokalplan skal have ”en planlægningsmæssigt relevant
begrundelse mv.”, men når man kan skrive om p-plads til delebiler, kan man formodentligt også skrive om
p-pladser for handicapbiler, og når man i afsnittet om udendørs belysning kan skrive, at der skal være
”mindst mulig påvirkning af nattehimlen og omgivelserne, men med nødvendigt hensyn til sikkerhed og
tryghed”, så må det også være muligt at kræve at grad og udformning af befæstede arealer sker under
hensyntagen til adgangsforhold, der er egnede for mennesker med handicap.
Det er velkendt at sikring af god tilgængelighed oftest henter argumenterne andre steder end i
kommuneplan og lokalplaner, (typisk i Bygningsreglementet og vejledninger hertil samt i Vejregler:
Færdselsarealer for alle). Men da disse forhold ikke altid medtænkes når nybyggeri skitseres eller
lokalplaner udformes eller tilpasses et projektforslag, er det hensigtsmæssigt at indarbejde små
”advarselslamper” der blinker, hvor man har en udfordring mht. afvejning af potentielt modsatrettede
hensyn.
Lidt historisk baggrund:
Bemærk, at Furesø Handicapråd indsendte et høringssvar med lignende indhold den 20. september 2016
(vedlægges til orientering). Efter at rådet havde rykket for sagen i begyndelse af 2017, blev der afholdt et
møde med deltagelse af DH’s tilgængelighedsgruppe og repræsentanter for forskellige dele af
forvaltningen. Den lovede opfølgning i form af et oplæg fra forvaltningen er aldrig set.
Tidligere endnu: I forbindelse med planlægningen af byggeriet på Farum Kasserne (Farum Nordby) blev
overordnede tilgængelighedsbestemmelser indarbejdet i den designmanual af 5. januar 2005, der blev
knyttet til rammelokalplanen for hele området. Vi er ikke sikre på, at lokalplanarbejdet for delområderne
stadigt respekterer disse bestemmelser? En fortsat sikring af overordnede krav herom er derfor ønskeligt.
Det er ikke en selvfølge, at medarbejderne i Plan har paratviden om tilgængelighed!

Med venlig hilsen
På vegne af Furesø Handicapråd

Sine Holm
Formand

