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Til fylkesmennene

DELEGASJONTIL FYLKESMENNENEAV DEPARTEMENTETSMYNDIGHETTIL Å
DISPENSEREFRA BYGGEFORSKRIFTENE

Ved rundskrivav 20. desember1968 og 17. juni 1971 er

myndighetentil å dispenserefra bygningslovenog visse bestemmelser

i byggeforskrifteneoverførttil fylkesmennene. En viser i denne

forbindelseogSå til rundskriv av 27. september1974.

Under det videre arbeid med sikte på en desentralisering

aV arbeidsoppgavenepå dette felt, er departementetkommet til at

fylkesmennenesdispensasjonsmyndighetnå bør utvides til å omfatte

noen flere bestemmelseri byggeforskriftene.

Departementethar i medhold av § 15 i bygningsloven

bestemt at den dispensasjonsmyndighetsom i lovens § 7 er lagt til

departementet,overførestil fylkesmenneneogså når det gjelder

følgendebestemmelseri byggeforskrifteneav 1. august 1969:

kap. 26, 33: 1-3 og 5-9, 37, 38, 42: 1-4, 43, 44, 45,-46, 47:2-4,

53 og 54. Overføringenskjer med virkning fra 1. a ril 1976.

Det er forutsetningenat saker som er innkommettil departementet

før dette tidspunkt,skal ferdigbehandlesog aVgjøresaV departe-

mentet.

Etter erfaringeri de senere år antar departementetat

denne overføringikke vil føre til noe vesentligmerarbeidfor

fylkesmennene.

Etter dette vil fylkesmennenesmyndighet til å dispensere

Fra byggeforskriftenealt i alt omfatte følgende bestemmelser:

Kap. 26 Bebyggelsen
31 Krav til rom

32 Skole

33 Forsamlingslokale
11 34: 1 Fiskebruk
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Kap. 34: 2 Rom for forbrenningsmotorer

34: 3 Rom for sprøytemaling

37: Driftsbygningerfor jordbruket

Garasje og bilverksted

Skur, arbeidsbrakke,boligbrakkeog
trelastopplag

Grunnmur,kjeller og drenering

Vegg, dør, port og vindu

Etasjeskillerog balkong

45: Tak, takrennerog nedfallsrør

Trapp, trapperomog heis

Ventilasjonog installasjoner

Søppelnedkastog søppelrom

Røykpipe,varmeanleggog ildsted,
oljefyringsanlegg

Lydisolering

Varmeisolering

Dersom departementetikke bestemmernoe annet, vil

fylkesmannensdispensasjonsmyndighetogså omfatte senere endringer

i nevnte kapitler. Fylkesmannensavgjørelse,som førsteinstansi

dispensasjonssakerkan påklages til departementeti samsvarmed

forvaltningslovensregler. En gjør merksam på at i en del

kommuner er eller blir dispensasjonsmyndighetlagt til bygnings-

rådet ved vedtekt til lovens § 7 nr. 2. I slike saker vil

fylkesmannenvære klageinstans.

Om fylkesmannensbehandlingav dispensasjonssakerviser

en for øvrig til nevnte rundskrivav 20. desember 1968. .En vil

særskiltpeke på at søknaderom dispensasjonofte reiser

branntekniskespørsmål,og at Statens branninspeksjon

i slike saker vil kunne bistA fyikesmannensom tekniskkonsulent.

Særlig kan dette være aktueltved søknaderom dispensasjonerfra

byggeforskrifteneskap. 32 Skole, kap. 33 Forsamlingslokale,

kap. 34:3 Rom for sprøytemalingog kap. 38: 4-6 Større garasjer

og bilverksteder. I en del kapitler er det vist til kap. 55

Brannvern. En gjør merksam på at myndigheten til å dispensere
fra kap. 55 er lagt til Statens Branninspeksjon.



Spørsmål om dispensasjonfra bestemmelsersom ikke

omfattes av fylkesmannenseller bygningsrådetsdispensasjons-

myndighet, skal behandlesog avgjøres av Statens branninspeksjon

eller av departementet.

En gjør i denne forbindelsemerksam på

at departementetmed virkning fra 1. april 1976 har overført

myndighetentil å dispenserefra byggeforskrifteneskap. 34:4

Industri og lager, og fra kap. 55 Brannverntil Statens

branninspeksjon

at departementetfortsatt skal avgjøremulige dispensasjons-

saker vedrørendede kapitler i byggeforskriftenesom ikke er

nevnt oVenfor (kap. 11, 12, 13, 14, 21, 22 25, 41, 51 52,

56, 57, 61 og 62).

En legger ved en del avtrykk av dette rundskrivog ber

om at det blir gjort kjent for vedkommendetjenestemenni

fylkesadministrasjonen.

Noen avtrykk av dette rundskrivsendes herfra til

kommunene. En ber kommunenegjøre rundskrivetkjent for

bygningsrådene.
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