Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Plan- och byggenheten

Anmälan om enkelt avhjälpta hinder

Tillgänglighet - Anmälan om enkelt avhjälpta hinder till
Byggnadskontoret i Skurups kommun
Den 1 juli 2001 vann lagen om enkelt avhjälpta hinder laga kraft, se 17:21a PBL. Detta
medförde att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde, skall anpassas i den utsträckning
som föreskrifterna till lagen anger.
Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och
förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Exempel på hinder som kan
klassas som enkelt avhjälpta, se Boverkets föreskrifter.

Vad menas med allmän lokal?
Begreppet allmän lokal omfattar bl.a. sjukhus, vårdcentraler, skolor, bibliotek, teatrar,
biografer, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, apotek, kiosker,
restauranger, affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av
allmänheten.

Vad menas med allmän plats?
Begreppet allmän plats omfattar gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna
platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.
Kontaktperson: Tillgänglighetsrådgivare Jörgen Abrahamsen, tel: 0411-53 60 18,
epost: jorgen.abrahamsen@skurup.se
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Anmälan
……………………………………..
Datum

Jag vill härmed anmäla nedanstående enkelt avhjälpta hinder
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning och/eller fastighetsadress

Typ av hinder

Anmälan gjord av:
Namn: …………………………………………………………………………………………
Postadress: …………………………………………………………………………………….
Telefon bostaden: ……………………………………………………………………………..
Telefon arbetet: ………………………………………………………………………………..
E-postadress: …………………………………………………………………………………..
Blanketten skickas till Skurups kommun, Plan- och byggenheten, 274 80 Skurup.

Enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets
föreskrifter 2003:19 HIN 1.
Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt
placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.
Ex: Trösklar bör tas bort, nivåskillnader bör överbyggas, olämpligt placerade
porttelefoner samt dörröppnare och ringklockor bör flyttas, dörrar med dörrstängare bör
förses med automatisk dörröppnare.
Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning,
svårforcerade ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas.
Ex: Nivåskillnader vid övergångsställen, andra gångpassager, biluppställningsplatser för
handikappfordon och hållplatser bör avfasas till 0-kant. Ojämn markbeläggning på
gångytor bör bytas ut, exempelvis genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls
in. Mindre nivåskillnader i gångytor bör överbyggas, exempelvis med ramper. Ränndalar
som utgör hinder för personer i rullstol och med rollator bör täckas över så att ytan blir
jämn eller bytas ut.
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
skall undanröjas.
Ex: Strategiska punkter så som ytterdörrar, hissdörrar, informationsställen, nödutgångar
och trapphus bör kontrastmarkeras. Logiska ledstråk som leder mellan utvalda och
strategiska punkter bör anordnas. Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras. Trappor
bör förses med kontrastmarkering på översta och nedersta steget.
Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.
Ex: Skyltning bör vara lättbegriplig, placerad på lämplig höjd för att kunna läsas såväl av
personer i rullstol som stående personer med nedsatt syn. Den bör vara placerad där
man förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill.
Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas.
Ex: Stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av en korridor bör kunna skärmas av
för att motverka bländning. Fast belysning bör inte vara bländande. Belysningen där
man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och rörelsehindrade
personer kan uppfatta hur underlaget ser ut.
Hinder i form av bristande utformning av balansstöd skall undanröjas.
Ex: Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa
oavbrutet, gå förbi början och slut av trappa respektive ramp med 30 cm samt vara
greppvänliga.

Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.
Ex: Brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda lekplatsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas.
Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall
undanröjas.
Ex: För högt placerade telefoner och kölappsautomater bör sänkas så att personer i
rullstol kan nå dem. Knappsatser där sifferkombinationer ska slås in bör förses med
ljushetskontrast, 5: an förses med taktilt märkbar punkt och knappsatsen förses med
punktskrift. I hygienrum avsedda för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga bör olämpligt placerade eller dåligt fungerande inredningsdetaljer,
som gör hygienrummet svåranvänt, flyttas eller bytas ut. Kontrastmarkeringar bör finnas
för att synsvaga ska kunna orientera sig. Bristfällig larmutrustning bör kompletteras.
Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för
handikappfordon skall undanröjas.
Ex: Vissa biluppställningsplatser på en parkeringsplats bör ändras så att de fungerar
även för rullstolsburna som kör en bil där rullstolen tas in och ut från sidan. Breddmåttet
på en sådan plats bör vara 5,0 m, när platsen inte är belägen intill en fri yta. Lutning i
längs- och sidled bör inte överstiga 1:50. Markbeläggningen bör vara fast, jämn och
halkfri.

Mer information om tillämpningsreglerna för enkelt avhjälpta hinder finns på Boverkets
hemsida
www.boverket.se

