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Til fylkesmenneneog kommunene

ENDRINGER I BYGNINGSLOVEN

• A. Endringer i samband med lov om kommunalevass- og kloakk-
av ifter.

Ved lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunalevass- og

kloakkavgifter(som trådte i kraft 6. september1974) er det

foretatt endringeri bygningsloven.

I rundskrivT-25/74 av 31. oktober 1974 om innføring

av kommunaIevann- og kloakkavgifteruttalte Miljøverndeparte-

mentet bl.a.:

"Bygningslovensrefusjonsreglerer opprettholdtog
tillegg utvidet til også å omfattevannledhinger.
Kostnadenetil anlegg som er felles for flere bolig-
eller andre utbyggingsområder(eksterneanleggsutgif-
ter og utgifter til drift og vedlikehold),vil nå
kunne bli dekket av eiere og brukere av fast eiendom
gjennom det nye avgiftssystemet,mens kostnadenetil
utbyggingav vann- og kloakkanlegginnen hvert enkelt
bolig- eller utparselleringsområdefremdeleskan dek-
kes ved refusjonereller pålegg om utføring av arbeid.
Refusjonsordningenvil fortsatt,hvis kommunenvelger
å nytte den i tillegg til de nye vann- og kIoakkavgif-
ter, kunne være et nyttig middel til å oppnå en mest
mulig rettferdigfordelingav kostnadene.

Prinsipielter det ikke noe i veien for at alle kost-
nadene dekkes gjennon avgifter. Det nye avgiftssys-
temet vil trolig medføre at kommunenei en viss ut-
strekningfinner grunn til å unnlate å kreve refusjoner
i.h.t. bygningsloven. De vil således ofte ikke lenger
se seg tvUnget til å forfølgerefusjonskravsom kan
være tvilsommeeller som kan medføre betydeligarbeid.
Det må antas at bygningslovensrefusjonsreglervil
kunne få mindre praktiskbetydningetter hvert som
de nye vann- og kloakkavgifteneblir innført i kom-
munene."

Kommunaldepartementetslutter seg til dette og vil

ellers understrekeat refusjon etter bygningslovenfor vann-

ledning er begrensettil å dekke utgifteneved å legge rør av
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inntil 150 mm diameter..Hvor.det legges vannledningerav større
dimensjoner,kan kreves refundertet beløp som svarer til ut-

giftenenedsatt etter forholdetmellom refusjonspliktigog fak-

tisk rørdiameter.

Etter endringeni § 92 skal de nye bestemmelsenei
§ 65 annet, tredje og fjerde ledd om tilknytningtil offentlig

vannledningogså gjelde for beståendebygninger.

Etter de endringersom er foretatt i bygningsloven,har

nedenfor nevntebestemmelser nå denne ordlyd:

§ 3 annet ledd siste punktum:

Heller ikke kan det ved vedtekt gjøres lempningeri

bestemmelsenei §§ 65 første ledd eller 66 nr. 1.

Kapitteloverskriftfor kapittelVI:

KapittelVI. Refusjon for utgifter til veg, vann, kloakk m.v.

Overskriftenfor § 46:

Refusjonspliktfor veg, vann og kloakk som legges av kommunen.

Alminneligevilkår. Frafalling.

§ 46 nr. 1 første punktum:

Hvor kommunenhar lagt, omlagt eller utvidet veg -

herunder offentligplass - vannledningeller kloakk, plikter

eier (fester)av eiendom som støter til vegen eller som ved til-

taket får ny eller bedret atkomst,vann- eller kloakkforbindelse,

å betale refusjon etter reglene i dette kapittel.

Overskriftenfor § 47:

Særskiltebegrensningerav refusjonspliktenfor veg, vann og

kloakk.

§ 47 nr. 3 (ny):

3. For vannledningskal refusjonspliktenvære begrensettil

å dekke utgifteneved å legge rør av inntil 150 mm diameter.

Hvor vann legges med rør av større dimensjonerenn nevnt

første ledd, kan kreves refundertet beløp som svarertil
utgiftenenedsatt etter forholdetmellom refusjonspliktig

og faktiskrørdiameter.



Overskriftenfor § 48:

Fordelingav refusjonsbeløpfor veg, vann og kloakk.

§ 48 nr. 2 første.punktum:

Ved fOrdelingenanses den strekningsom en enhet, hvor •
en sammenhengendeopparbeidingeller utviding av vegen, vann-

eller kloakkledningenfinner sted.

§ 48 nr. 4:

Av utgiftene til vann og kloakk som utføres som særskilt
anlegg, fordeles en halvpart i forhold til eiendommensgrunnareal

og en halvpart i forhold til eiendommenstillatteutnytting.

Overskriftenfor § 49:

Vedtekt om særlige fordelingsreglerog om faste priser ved ut-

likning av refUsjon for veg, Vann og kloakk.

OverSkriftenfor § 50:

Refusjon for veg, vann eller kloakk langs kommunegrense.

§ 50 første punktum:

Når en kommune har lagt veg, vann eller kloakk langs
grensen mellom to kommuner,kan departementetsamtykke i at den

gjør krav om refusjon gjeldendeogså overfor eiendommeri nabo-
kommunen.

Overskriftenfor § 51:

Forfall av refusjonsbeløpfor veg, vann og kloakk. Avkorting

av erstatningi refusjonsbeløp.

§ 55 nr. 1 innledes slik:

Grunneier (fester)som har lagt veg, vann eller kloakk
etter § 67 kan kreve refusjon i samsvarmed de reglene som
gjelder fOr kommunensrefusjonskravetter §§ 46-51, med følgende

endringer:

§ 57 nr. 1 bokstav b:

om fordelingav refusjon for veg, vann eller kloakk skal skje
etter en annen enhet enn den som kommunen eller vegmyndigheten

har lagt til grunn, jfr. § 48 nr. 2.



Overskriftenfor § 65:

Vannforsyning.

§ 65 annet til fjerde ledd (nye):

Når offentIigvannledninggår over eiendommeneller i

veg som støter til den, eller over nærliggendeareal, skal

bygning som ligger på eiendommenknyttes til vannledningen.

Hvor det etter bygningsrådetsskjønn vil være forbundetmed

uforholdsmessigstor kostnad å gjennomførebestemmelsenei annet

ledd, eller hvor særlige grunner ellers tilsier det, kan byg-

ningsrådetmed samtykkeav helserådetog brannstyretgodkjenne

en annen ordning.

Også i andre tilfelle enn dem som er nevnt i annet

ledd, kan bygningsrådetkreve at bygningen skal knyttes til

offentligvannledningnår særlig hensyn tilsier det.

§ 67:

Vedtekt om atkomst,vann og kloakk i regulert strøk.

Ved vedtekt kan det bestemmesat tomt i regulert strøk bare

kan bebygges dersom:

Opparbeiddog godkjentveg fører til og langs den side av

tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veg-

grunn blir utlagt og veg opparbeiddi større bredder enn

fastsatt i § 47 nr. I første ledd, og

hovedkloakk,herunder i tilfelle også særskiltovervanns-

ledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke

kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet

kan med samtykkeav helserådetgodta kloakkforbindelsetil

annen hovedkloakkog

hovedvannledningfører til og langs eller over tomta. Det

kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

• Bygningsrådetkan med samtykkeav helserådetog brannstyret

godta vannforsyningfra annen vannledning,

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Hvor vedtekt er gitt etter første ledd, skal veg, hoved-

kloakk og hovedvannledningsom er lagt av grunneier (fester)

holdes vedlike av kommunen fra det tidspunktanlegget er ferdig

og godkjent,og tilfallerda kommunenuten vederlag. Kommunen
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plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeiddtil

full bredde etter første ledd a.

§ 81 første ledd første punktum:

For driftsbygningerfor .jord-eller skogbruk som ikke

er innredet til beboelse gjelder reglene i kapitleneIII og IV

og i § 65 første ledd.

§ 82 første ledd:

For sportshytter,sommerhus,kölonihagehuso.l. byg-

ninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt

for tilhørendeuthus, gjelder reglene i kapitleneIII og IV og

i § 65 første ledd.

§ 92 første ledd første punktum:

Reglene i § 65 annet til fjerde ledd, § 66 nr. 2 annet

til fjerde ledd oM tilknyttingtil offentligvann og kloakk,

§ 68 tredje ledd, for så vidt angår avledningav grunn- og over-

vann, § 69 nr. 1.tredje punktum.omfjerning og beskjæring av

traerog beplantning,§ 80 nr. 2 om bygning eller virkSomhet som

medfører fare eller særliguleMpe, § 103 om innhegning,§ 105

om belysning og reinhold m.v. og § 106 om fyringsanlegg,piper

og ventilasjonsanlegg,gjelder også i forhold til beståendebyg-

ning.

• B. Endrin er som føl e av reformer i sklønnsordninen.

Kommunaldepartementetvil minne om at det med virkning

fra 1. januar 1974 ble foretatt endringeri bygningslovens§§ 41

og 60 (jfr. lov 26. januar 1973 nr. 3 og lov 25. mai 1973 nr.27).

Nevnte bestemmelserhar nå denne ordlyd:

§ 41

Forsøkstakst.

Når forslag til reguleringsplaner vedtatt av bygnings-

rådet, kan kommunestyretkreve skjønn til fastsettingav erstat-

ning for tilfelleav ekspropriasjonetter § 35. Før tvangsfull-

byrdelse kan kreves på grunnlagav et slikt skjønn, jfr. § 41 i

lov 1. juni 1917 om skjønn, ekspropriasjonssakerog odelsløsning,

må planen være stadfestetog departementetssamtykketil ekspro-

priasjonvære gitt i tilfellehvor slikt samtykketrengs.



§ 60

Særskilt skjønnsrettfor bygningssaker.

Når særlige grunner taler for det, kan departementet

etter søknad fra en kommune vedta at det i kommunen skal være

en skjønnsrettpå 5 medlemmertil å gi skjønn etter denne loven.

Når sakmengdentilsier det, kan departementetvedta at en rett

skal ha flere avdelinger,sammensattsom nevnt i første punktum.

Departementetkan gi regler om sakfordelinga.

Formanneni skjønnsrettenmed personligvaramann opp-

nevnes av departementet,de øvrige medlemmermed varamenn opp-

nevnes av herreds- eller byretten. Oppnevningengjelder for 4 år.

Formannenog hans varafflannskal ha de egenskapersom er fore-

skrevet for herreds- og bydomMere.

Er det i den enkelte sak på grunn av forfall eller ugild-

het ikke mulig å sette fulltalligrett, kan stedfortredereopp-

nevnes av vedkommendemyndighetetter annet ledd.

Hvor det er hensiktsmessig,kan departementetbestemme

at flere kommuner skal ha felles skjønnsrett.- Dersom en skjønns-

rett er felles for flere kommuner som ikke har samme herreds-

eller byrett,eller en kommune har flere herredsretter,bestemmer

departementethvilken rett som skal oppnevnemedlemmene.

Medlemmerav skjønnsrettfor bygningssakerskal ha godt-

gjøring av kommunen. Godtgjøringenfastsettesav fylkesmannen

etter tilrådingav kommunestyret. Hvor flere kommunerhar felles

skjønnsrett,fastsetterfylkesmannenfordelingenmellom kommunene..

For øvrig gjelder reglene om rettsligeskjønn i skjønns-

lbven ved behandlingenav skjønn som nevnt i første ledd, jfr.

likevel §§ 41 og 61 i nærværendelov.

Etter llkt

Leiv etne

Jo an . 'itlefsen


