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Vi i Naturen
Varde Kommunes vision Vi i Naturen skal naturligvis
gælde for alle borgere – også borgere med forskellige handicap eller andre fysiske eller psykiske
udfordringer.
Naturen virker helbredende og helende på os som
mennesker og det er derfor af stor betydning for
vores fysiske og psykiske sundhed og rehabilitering,
at vi tilbyder mulighed for at komme udenfor, uanset
hvilke udfordringer vi måtte have. Det er ofte ikke de
helt store ændringer, der skal til for, at alle kan benytte en facilitet. Det kan fx være, at der tænkes på niveaufri overgang eller et støttegreb, så man har noget
at støtte sig til, hvis man fx skal fra en kørestol til et
shelter eller ned i en kano. Når der etableres toilet
ved forskellige faciliteter i naturen, er det naturligvis
også vigtigt, at der her tænkes på handicaptoilettet.
Når der tænkes i universelle løsninger er det samtidig
vigtigt, at forskellige handicap tænkes ind – så det ikke
kun er gangbesværede, der etableres løsninger for.

Byrådet vedtog i juni 2015 Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik og samtidig at der skulle udarbejdes en strategi for
tilgængelighed.

I FNs Handicapkonvention er tilgængelighed netop
et af de bærende principper, ligesom uafhængighed
af andre mennesker er det. Som deltagerstat er vi i
Danmark netop forpligtiget til at virkeliggøre disse
grundlæggende principper.

Kommune ønsker derfor med denne strategi for tilgængelighed at sætte fokus på, at der skal tænkes i
universelle løsninger, når der etableres nye bygninger, veje og områder i naturen, således at alle borgere
kan færdes de samme steder.

Tilgængelighed for mennesker på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet handler i vid udstrækning
om, at der skal være tilgængelighed for alle. Varde

Ved om- og tilbygninger af eksisterende anlæg og
bygninger handler det om at skabe forbedringer –
også når det ikke er muligt at nå den perfekte løsning.

Udover etablering af universelle løsninger er det selvfølgelig afgørende, at vi sørger for at vedligeholde
disse faciliteter, så borgerne ikke oplever at komme til
fx stranden, hvor strandmåtterne for kørestolsbrugere
så ikke er vedligeholdt og derfor ikke fungerer.
Varde Kommune ønsker at være en handicapvenlig
turistkommune og der arbejdes derfor på et samskabelsesprojekt om dette. En del af dette er, at det
er vigtigt, at borgerne på internettet kan se, hvilke
muligheder Varde Kommune tilbyder borgere med
handicap, således at man hjemmefra kan planlægge
sin ferie. Her bør det naturligvis også være muligt at
finde, hvilke faciliteter i naturen, der er lavet så alle
kan anvende dem. Kommunens handicapparkeringspladser skal desuden også være at finde på kommunens hjemmeside.

Det er naturligvis særlig afgørende at tænke universelle løsninger ind i områder, hvor der fx er institutioner for handicappede,
således at borgerne fra disse
kan benytte deres nærområde. Når faciliteterne er til
stede har personalet også
langt større mulighed for at
tænke friluftsliv ind som en naturlig del af borgernes
hverdag, ligesom det er for mange andre mennesker.

Vi i Naturen – er
for alle borgere!

Varde Kommune satser på universelle
løsninger, så alle borgere kan følges ad
uanset funktionsnedsættelse.
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Veje og pladser
Vejdirektoratets vejledninger følges i forhold til at
sikre adgangsforhold for alle i byrummet og på veje.
Opføres der nye parkeringspladser sikres der altid
handicapparkering efter de nationale retningslinjer.
Desuden bør der tænkes løsninger ind, som kan
hjælpe fx svagtseende og blinde ved fodgængerfelter
og lignende.

Handicaprådet inddrages, når der bygges nye veje, pladser,
anlæg og bygninger
– for at sikre at der
tages hensyn til tilgængelighed for alle!

På hjemmesiden skal der være mulighed for at pege
ud på et kort, hvor der er problemer i forhold til
tilgængelighed. Og det skal være nemt at finde på
hjemmesiden, således at borgerne nemt kan give
Varde Kommune denne information.

Der bør tænkes løsninger ind,
som kan hjælpe for eksempel
svagtseende og blinde ved
fodgængerfelter og lignende.
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Bygninger
Tilgængelighed til alle bygninger
prioriteres højt.
Derfor giver Varde Kommune som
udgangspunkt ikke dispensation
fra bygningsreglementet.

Når der bygges, gælder der national lovgivning, bygningsreglementet, som sikrer tilgængelighed.
Bygningsreglementet sikrer bl.a. niveaufri adgang til
alle døre, således at der er mulighed for at komme
ind og ud af bygningen hele vejen rundt. Der er dog
visse undtagelser i bygningsreglementet for bl.a. enfamilieshuse.
Der kan søges om dispensation i forhold til bygningsreglementet. I Varde Kommune bør der ikke gives
dispensation, når der er tale om nybygning. I helt
særlige tilfælde fx den gamle bydel af Varde kan der
dog være enkelte nybygninger, hvor der kan gives
dispensation til fx ikke at overholde kravet om niveaufri adgang til alle døre.
Allerede godkendte bygninger efter bygningsreglementet kan kommunen ikke kræve ændret.
I eksisterende bygninger kan der være behov for at
give dispensation – men her er det naturligvis vigtigt,
at der kun gives dispensation i helt særlige tilfælde.

bygninger etableres faciliteter for børn og unge på en
første sal uden elevator. Ved at træffe de rigtige beslutninger fra starten vil det også betyde besparelser
på længere sigt, da man undgår at skulle løse problemet med dyrere løsninger efterfølgende.
Handicaprådet skal inddrages, når der er overvejelser
om dispensation. Det anbefales, at bygningsejer tager
kontakt til Handicaprådet, som kan være behjælpelig
med at besigtige og afprøve nye faciliteter.
Handicaprådet skal inddrages, når der bygges nye
veje, pladser, anlæg og bygninger, således at der tages hensyn til tilgængelighed allerede inden bygninger, veje, pladser eller anlæg etableres.
Det er vigtigt, at tilgængelighed tænkes ind i arbejdet med kommuneplanen og lokalplaner, således
at tilgængelighed bliver tænkt ind i planlægningens
startfase.

Samtidig er det afgørende, at man overvejer, hvad
bygningen skal bruges til, således at der ikke senere
kan opstå behov for eller krav om, at der fx etableres
elevator. Dette kunne fx være, hvis der i eksisterende
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Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk
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