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N b nin slov av 18..uni 1965

1. Lovens virkekrets

Bygningslovenav 1924 gjaldt opprinnelig bare for

byene og byggebeltene,men kunne gjøres gjeldende for "større

samlinger av bygninger på landet samt for strekninger,hvor

sådanne samlinger begynner å dannes". Seinere er loven gjort

gjeldende for 54 hele landkommunerog for deler av ca.35o av

de øvrige landkommuner.Tanken med gjeldende lov var at myndig-

hetene skulle gripe hurtig og effektivt inn og sørge for å få

gjort loven gjeldende overalt hvor behovet meldte seg. Erfa-

ringen har vist at denne lovgivernesoptimistisketanke bare

er blitt etterlevd i nokså begrensetutstrekning.Det har

derfor vært av vesentlig betydningå få lagt til rette lovver-

ket og det administrativeapparat som er nødvendige forutset-

ninger for at oversiktsplanerog reguleringsplanerkan bli

utarbeidet i tide og dermed at de grunnleggendekrav til bebyg-

gelsens beliggenhet, atkomst, planløsg,utførelse osv, kan

bli oppfylt - og det uansett om det gjelder by eller land.

En har vært klar pver at d3t er behov for en nyanse-

ring etter forholdene i de enkelte tilfelle. Dette er søkt

løst på andre måter enn ved å trekke et skjematisk skille

mellom by og land, dels er de enkelte bestemmelserformet så

elastisk som mulig så de kan tilpasses de stedlige behov, dels

skiller loven - i større grad enn gjeldende lov - på mange

punkter mellom de videregåendebestemmelserfor regulerte strøk

og de lempeligere som gjelder ellers, og dels har utkastet

forskjelligebestemmelser, som gjelder for strøk med konsen-

trert bebyggelse.Men først eg fremst har man ment at den

nødvendige nyansering bør skje ved vedtekt - ved spesi@lbestem-

melser som gjelder for de enkeltekommuner - eventueltpå grunn-

lag av normalvedtekterfor kommuner av forskjelligetyper.

På denne måte vil kommunene stort sett selv få hånd over hvilke
bestemmelserde vil ha. Loven er for øvrig ribbet for alle

tekniske detaljer. De er foreslått overført til forskrift.

Et moment som også faktisk kan lette nggav

bygningsloven er at alt i dag setter Husbanken og Bustadbanken
som vilkår for å gi lån at bebyggelsentilfredsstillerbygnings-
lovens krav - også der hvor loven ikke er gjort gjeldende.



Selv med det utpregede elastiske system som er foreslått,må

man nok regne med at det under meget enkle forhold kan forekom-

me kommuner, hvor det som er å vinne ved å innføre loven, ikke

vil stå i noe rimelig forhold til de vanskeligheterog omkost-

ninger det vil volde. Loven åpner derfor adgang til å frita

enkelte kommuner helt eller delvis.

Ut fra liknende hensyn er Også foreslåttat loven -

med visse unntak - ikke skal gjelde ffriftsbygningerfor jord-

og skogbruk og ikke sportshytter,sommerhus og kolonihagehus,

dersom ikke annet bestemmesved vedtekt.

Vanskelighetenfor kommunene ligger nok mest i å

skaffe seg den nødvendige tekniske sakkyndighetfor å mestre

de vanskelige oppgaver som blir lagt på dem. Nå har riktignok

også mange landkommunerfått kommuneingeniøreller kommunetek-

niker og flere vil følge etter.

2. Sentraladministras'onen

Som kjent er det opprettet en ny avdeling,

Distriktsplanavdelingeni Kommunaldepartementet.

I proposisjonenom dette er det bl.a. anført:

"Kommunaldepartementetarbeider for tiden med forslag
til ny bygningslovog vil i samsvar med foreliggende
komiteutkast foreslå at loven blir gjort gjeldende for
hele landet og at det også gis lovbestemmelserom
oversiktsplanlegging.Det er således forutsetningen,
at det i den nye lov inntas regulerendebestemmelser
om utarbeidelseav:

detaljerte planer om grunnutnyttelseni visse
strøk eller i hele kommunen (reguleringsplaner),

oversiktsplanerfor utnyttelsen av grunnen i en
kommune eller en del av den til de forskjellige
formål (generalplaner),

oversiktsplanerfor samordningav utnyttelsenav
grunnen i to eller flere kommuner (regionplaner).

I Bygningslovkomiteensinnstilling er det videre pekt
på nødvendighetenav en utbygging av planleggings-
apparatet.Det er forutsatt at fylkene her bør ha
en sentral stilling og understreketat det vil Være
av avgjørende betydning at fylkene får etablert det
nødvendige administrativeapparat for å løse oppgavene.
Departementetvil komme nærmere tilbake til spørsmålet
om utbyggingenav organer og administrasjonpå fylkes-
planet i proposjonen om den nye bygningslov.



Det er imidlertid enighet om at det er av største
viktighet at fylkene settes i stand til å påta seg
omfattende og krevende oppgaver på dette felt og
da særlig når det gjelder arbeidet med oversikts-
planleggingen.Etter departementetsmening bør det
i hvert fylke etableres et utbyggings- og planleg-
gingskontor, som kan påta seg oppgaver etter byg-
ningsloven og være det koordinerendeorgan for såvel
fysisk som økonomiskplanleggingsarbeidi fylket.
Departementetantar at det må legges stor vekt på
å skaffe dette kontor vel kvalifisert teknisk og
økonomisk arbeidshjelp,og å legge forholdene til
rette for et effektivtsamarbeidmed de ulike fag-
etater i fylket.

Kommunaldepartementeter klar over at det ikke vil
være tilstrekkeligå bygge ut det lokale planleg-
gingsapparat etter de linjer en har nevnt foran, men
at det også er viktig å få etablert en sentral instans,
som kan gi den nødvendige bistand for å utvikle, lede
og støtte de lokale organer og medvirke til den best
mulige samordningav de planer og tiltak som på ulike
felter har betydningfor distriktsutbyggingen.

Departementetmener at det særlig av hensyn til de
mangesidige koordineringsoppgaveren her står over-
for, vil være den beste løsning å organiserearbeidet
med distriksplanleggingeni egen avdeling. Blandt
annet for å hindre forvekslingermed planleggings-
avdelinger i andre departementerantar en at avde-
lingen bør betegnes som DISTRIKTSPLANAVDELINGEN.

En av den nye avdelings mest påtrengende oppgaver
må bli å få etablert og utviklet en effektivplan-
leggingsadministrasjoni fylkene. Det er som nevnt
forutsetningenat det konkrete planleggingsarbeid
hovedsaklig skal skje på fylkesplanetog det lokale
plan, og løsningen av oppgavene vil i høy grad være
avhengig av at fylkene utstyres med et tilfredsstil-
lende apparat. Det må i tiden framover legges stor
vekt på tiltak som kan lette utbyggingenab plankonto-
rene i fylkene, og opplæringenav fagfolk til disse
oppgaver må vies stor oppmerksomhet.Avdelingenbør
snarest søke å få fastlagt nødvendige generelle ret-
ningslinjer for planleggingsarbeideti distriktene
og gjennom veiledning og informasjonermedvirke til
at arbeidet kommer i gang så snart som råd er og på
betryggendemåtes

På noe lengre sikt må oppgaven bli å følge opp plan-
leggings- og utbyggingsarbeideti distriktene,ta
opp aktuelle oppgaver, bistå planleggingsorganenei
deres arbeid og føre tilsyn med at gjeldende instruk-
ser eller retningslinjerfor arbeidet blir fu1gt.
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En annen viktig oppgave for den nye avdeling er å
få etablert et hensiktsmessigsamarbeidmed den nye
planleggingsavdelingi Finansdepartementet,slik at
distriktsplanleggingenkan skje i nær kontakt med
den alminneligelandsomfattendelangtidsplanlegging.
Endelig må avdelingen organisere det nødvendige sam-
arbeid med de fagdepartementereller andre sentrale
institusjonersom på de forskjelligeområder arbeider
med utbyggingsplanerog tiltak av viktighet for distrik-
tene. Den nye avdeling vil her få en betydningsfull
koordinerendefunksjon."

Distriktsplanavdelingeni Kommunaldepartementeter

nå etablert og utbyggingen i fylkene pågår. De fleste fylkene

har nå fått egne utbyggingsavdelinger.Informasjons-og kurs-

virksomhet gjennomføresunder ledelse av Distriktsplanavdelingen

i departementet.

Distriksp1ana3rdelinggu_vil imidlertid ikke få noe

med stadfestingav reguleringsplanereller vedtekter eller

ekspropriasjonstillatelser.

Etter lovens § 16 vil departementetkunne oppnevne

rådgivende utvalg til å bistå ved behandlingenav spørsmål som

krever særlig kyndighet. Departementethar allerede i dag en

rekke slike sakkyndigeutvalg til disposisjon.

3. Fylket.

Lovens § 15 gir uttrykk for at fylkesmenneneblir

pålagt å føre tilsyn med planleggingsvirksomheteni fylket og

påse at nødvendig samarbeiddmed de interessertefagetater finR

ner sted

Det er lovfestet at det i hvert fylke skal være utbyg-

gingsavdelingtil hjelp for fylkesmannenmed bl.a. planleggingen.

Av kontorets tjenestemenn,som ansettes av departementet,skal

en være reguleringsarkitekt,en ingeniør og en områdeplanlegger.

Pylkesmannenkan også oppnevne andre rådgivendeutvalg.

I lovens § 15 er tatt inn bestemmelseom at departemen-

tet kan overføre myndighet, som det er tillagt i loven, til

fylkesmannen.Myndighet til å gi forskrifter,til stadfeste

reguleringsplaner,region- og generalplanvedtekterog til å

samtykke i ekspropriasjonkan ikke overføres.Fylkesmannenkan

dog få myndighet til å stadfestemindre vesentlige endringer

i reguleringsplaner.



4. Kommunale b nin sm ndi heter
Særlig etter krigen har både Norsk Kommunalteknisk

Forening og departementetsatt meget inn på at kommunen i

nødvendig utstrekning ansetter tilstrekkeligteknisk hjelp.

Det framgår av de seinere oppgaver fra foreningen,at det

til sammen er anaatt ca.350 kommuneingeniørereller teknikere,

bygningssjefer,reguleringssjeferm.v fordelt på ca.270

kommuner.

Med den kommuneinndelingsom har funnet sted, og skal

finne sted, slik at man får større kommuner, skulle forholdene

ligge godt til rette for ansettelse av den nødvendige tekniske

hjelp i kommunen. Slik hjelp vil sikkert bli ennå mere påkrevd

i tiden som kommer.

Loven opprettholderde samme bygningsmyndighetersom

en har i dag, og bygger på at bygningsrådetbør være den pri-

mære bygningsmyndighetog at såvel bykommuner som landkommuner

må ha sitt bygningsråd.Adgangen til å opprette egne regulerings-

råd er særskilt nevnt i loven. En rekke av de gjøremål som er

lagt til bygningsrådet,gjelder langsiktigeoppgaver, hvis

løsning tillegges stor betydning for utviklingen i kommunen.

I mange tilfelle medfører dette utgifter for kommunene, idet

det blir behov for anlegg og innretningersom krever bevilgning-

er over offentligebudsjetter.Bygningsrådetsgjøremål forutset-

ter også et omfattende og allsidig samarbeidmed andre lokale

fagmyndigheter,slik at rådet i ganske høy grad får karakter av

et samordningsorgan.Disse forhold taler for at rådet må ha nær

kontakt med og tilknytning til de ansvarligepolitiske organer

i kommunen og et nært samarbeidsforholdtil andre fagkyndige

organer på det kbmnalinaleplän Betydningenav at rådet har nær

kontakt med de ansvarlige politiske organer og samarbeid med

andre fagkyndige organer på det kommunale plan, er tillagt av-

gjørende vekt. Bygningsrådetfår således som hovedregel 5 med-

lemmer som velges av kommunest ret. Ved vedtekt kan medlems-

tallet endres, men det må ikke settes lavere enn 5. Rådets

formann og varaformann skal oppnevnes av kommunestyretblandt

medlemmene. Politimesteren,helserådets orfører, brannsjefen,

bygningssjefen,reguleringssjefen,herredsagronomenog herreds-

skogmesterenfår plikt til å møte i rådet og være med i drøf-



tingene uten stemmerett.Rådet kan likevel frita en eller flere

av disse tjenestemennfor å delta i de enkelte møter. Hvis det

opprettes egne byplanråd eller reguleringsrådskal også alle

medlemmer i disse råd velges av kommunestyret.Dette prinsipp

kan ikke fravikes ved vedtekt.

5. Planlegging.

I likhet med gjeldende lov har den nye bygningsloven

et kapittel om byplaner eller reguleringsplaner.Men før dette

er tatt inn et nytt kapittel om oversiktsplaner- regionplan

og generalplan- henholdsvis om samarbeidmellom flere kommuner

om utnyttelse av grunnen og løsning av felles oppgaver og om

oversiktsplanerinnenfor den enkeltekommune. Slike oversikts-

planer vil etter utkastet ikke være bindende, men bare tjene

som rettledning.

I forbindelsemed oversiktsplanleggingenbør en være

oppmerksmm_på:

Først i nyere tid har byene fått en dominerendestil-

ling. Tendensen går i retning av stadig større bysamfunn.

Hvorledes et bysamfunn har kunnet gi eksistensmuligheterfor

en så kolosaM tilvekst må ha sin grunn i den industrielle

revolusjon og den videre utvikling på dette felt. Som mots:tykke

har vi flukten fra landsbygda.Dette siste er imidlArtidikke

noe nytt problem, men det er farten som er blitt så mye større.

En annen side av problemet er at etter som byer og bymessige

bebyggelservokser og det stadig må beslaglegges større og

større arealer til industri, til veganlegg og til boligreising,

vil dette uvegerlig føre til beslagleggelseav jord- og skog-

bruksarealer.Det er derfor all mulig grunn til å prøve å over-

veie konsekvenseneav en fortsatt utvikling i denne retning.

En by eller en tettbebyggelseer imidlertidaldri et tydelig

avgrenset område som kan bygges isolert, men må ses i sammen-

heng med og i forhold til distriktet som helhet. Som grunnlag

for de forskjelligeplaner bør det derfor i større utstrekning

enn nå, foretas behovsanalyserog utarbeides mere generelle

planer som regionplan eller generalplan.

Regionplan kan defineres som en oversiktsplanfor

samordningav utnytting av grunn og løsning av spørsmål om an-

legg og innretningertil dekning av allmenne behov i to eller

flere kommuner.



Når det gjelder regionplan er det foreslått at depar-
tementet kan gi pålegg om å utarbeide regionplan og hvilke

oppgaver samarbeidet skal gjelde og om eventuelt å utvide plan-

leggingen til også å omfatte andre kommuner.

Regionplanen skal tjene som rettledningved utarbeiding

av generalplanerog reguleringsplaner.

Behovet for regilionplanmelder seg særlig for de større

byer med omegnskommunerog for områder som utgjør et økonomisk

interessefellesskap.Behovet for interkommunaltsamarbeidpå

dette felt er særlig blitt aktualisertgjennom utviklingenav

kommunikasjoneneog på grunn av den sterke innflyttingtil byer

og tettgrender.

General£1:(1ner på samme måte en oversiktsplanfor ut-

nyttelsen av grunnen i en enkelt kommune eller del av den.

For å kunne se de enkelteplaner i større sammenheng

har mange kommuner uten lovhjemmellatt utarbeide en eller annen

form for disposisjonsplansom omfatter hele kommunen eller stør-

re deler av den. Slik disposisjonsplaneller generalplantjener

som arbeidsgrunnlagfor kommunen ved utarbeidelsenav senere

reguleringsplaner.

Generalplanenshovedoppgaveblir å påse at det reserve-

res tilstrekkeligearealer for de forskjellige elementeri planen

og at de sikres en riktig beliggenhet.Derved oppnås den mest

økonomiske og funksjonelt beste form for utvikling.

Kommunen har plikt til å sørge for at det blir utarbei-

det generalplanerinnenfor kommunens område. Etter søknad kan

departementetgi kommunen utsettelsemed å la utarbeide general-

plan. Generalplanenskal tjene som rettledningved utarbeiding

av reguleringsplaner.

Det er kommunestyrenesom velger sine representanter

med varamenn til regionplanrådetblant deres medlemmer. Det er

kommunestyret eller formannskapetsom har ansvaret for og le-

delsen av generalplanarbeideti kmmmunen. Etter loven kan kom-

munestyret velge et utvalg på minst 3 av dets medlemmer til å
forestå arbeidet med generalplan.Det er viktig å understreke

politikernenå er -,b-rukketinn og skal være med å lede plan-

arbeidet, jfr. i denne forhindelseat bygningsrådetbare skal

bestå av medlemmer som skal velges av kommunestyret.



Re lerin s lan

I kapitlet om reguleringsplan(byplan) er foreslått

enkelte tildels vesentlige endringer i forhold til gjeldende

lov.

Som nevnt påla bygningslovenav 1924 i prinsippet

kommunene å utarbeide fullstendigbyplan overalt hvor loven

gjelder. Dette prinsipp er opprettholdt.Det er forutsatt at

kommunene selv m4 vurdere, hvor det ikke er nødvendig med regu-

leringsplan- og søke om fritakelse for disse områder.

6. Båndle else

Det er i loven ikke foreslått omfattende bestemmelser,

som søker å løse problemetmed båndleggelseunder ett. Istedet

er det søkt innpasset en rekke bestemmelser om båndleggelse,

som hver på sitt område tar sikte på å gi bygningsmyndighetene

midler til å sikre mot at utbyggingen skjer på en uheldig måte.

Re ion lanvedtekt

Ut fra det som tidligere er nevnt om behovet for bånd--

leggelse, er det tatt inn bestemmelserom at det ved vedtekt kan

fastsettes at regionplanområdeikke uten samtykke av regionplan-

rådet kan utnyttes på annen måte enn forutsatt i planen, eller -

hvis vedtatt plan ikke foreligger - enn vanlig i strøket.Av-

gjørelsen av om utnyttelse vil stride mot vedtekten er foreslått

lagt til departementet etter uttalelse fra regionplanrådet.

Stadfestetvedtekt kan gjøres gjeldende for et tidsrom av inn-

til lo år, men kan forlenges av departementetmed inntil 5 år

om gangen. For å bli bindende må regionplanvedtektenstadfestes

av departementet,som også kan gi pålegg om vedtekt når vilkårene

foreligger.

Det er forutsetningenat regionplanvedtektbare bør

komme på tale som en foreløpig foranstaltningfor å hindre at

noe foregripes som kan gripe forstyrrende inn i arbeidet med

planen eller gjennomføringenav den.



General lanvedtekt

På samme måte er det i mange tilfelle et sterkt behov

til stede for at kommunen skal kunne hindre en utnyttelse av

grunnen i strid med generalplanen.Innenfor det enkelte strøk

kan selvsagt kommunen la utarbeide reguleringsplanog dermed

få selve utbyggingen under kontroll. Men den kan vanligvis ikke

effektivthindre at et strøk blir utbygd "utenfortur". Et slikt

er foreslått gitt ved lo bestemmelseom gene-



ralplanvedtekt.

Det kan med slik vedtekt for et tidsrom av inntil lo

år fastsettes at grunn som omfattes av generalplanbare kan ut-

nyttes i samsvar med planen. På samme måte kan bestemmesat

grunn som i generalplan forutsettesbebygd, men hvor kommunika-

sjons-, vannforsynings-,kloakk- eller elektrisitetsforholdene

ikke er tilfredsstillende,for tiden ikke skal kunne bebygges.

Om nødvendig kan gyldighetenav vedtekten forlenges. (Henholds-

vis lo og 5 år om gangen).

Vedtekten må på samme måte som regionplanvedtektstad-

festes av departementet.Bygningsrådetkan dispenserefra ved-

tekten, når særlige grunner foreligger.

Hvilke krav som skal stilles til en generalplanfor at

den kan legges til grunn for generalplanvedtekt,vil variere

etter forholdene. Ofte, særlig hvis forholdene er enkle eller

hvis saken haster, må i allfall i første omgang en mer skjema-

tisk soneplan kunne godtas. Det e± heller ikke nødvendig at

planen alltid omfatter alle de elementer som inngår i en kom-

plett generalplan.Vedtekten behøver ikke å omfatte hele det

område som generalplanenskal dekke, men kan innskrenkestil å

dekke de deler av området hvor det er behov for båndleggelse,

m.a.o, i den utstrekning vedtekten anses nødvendig.

Etter disse bestemmelser skulle de kommuner som har

behov for det, ha fått mulighet for på en effektivmåte å sørge

for at utbygging innenforclaresgrenserskjer etappevisog på en

måte som ikke strider mot samfunnsmessigeinteresser.

Departementetkan påby vedtekt når vilkårene herfor
foreligger.
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Det vesentlige ved region- og generalplanvedtektene

er å skaffe myndighetene tid ved å hindre en utnyttelse, som

vi1le komme i veien for planarbeidet.Kanskje særlig hvis det

foreligger en generalplan,vil det også være et visst behov

for å kunne hindre gjennomføringav en forutsattbebyggelse,

når f.eks, kommunikasjons-og kloakkforho1deneikke er til-

fredsstillende.

Foruten båndleggelseav arealer ved region- og general-

planvedtekt,har bygningslovenen rekke bestemmelserom båndleg-

gelse. Disse bestemmelser er særlig

1. Regulering av landbruksområder,§
trafikkområder,friområder og
fareområder.

25,29 3, 4 og 5

2 Reguleringsbestemmelse(vedtekt)med
midlertidig forbud mot bebyggelse.

§ 3193




Ved slik vedtekt kan det bestemmes,
at grunn som i reguleringsplaner
bestemt til bebyggelse,for tiden
ikke skal kunne bebygges, hvor kommu-
nikasjons-, vannforsynings-,kloakk-
eller elektrisitetsforholdeneikke er
tilfredsstillende.Da det for en ve-
sentlig del avhenger av kommunen selv
om og når disse vilkår er til stede,
vil kommunen ved å bruke denne bestem-
melse få et visst herredømme over
prioriteringeni utbyggingen, også i
de tilfelle hvor et område er regulert
til bebyggelse,men foreløpig bør stå
tilbake for andre strøk,som først bør
tas i bruk og utstyres med de nødven-
dige tekniske fellesanlegg.Vedtekten
må åtadfestes av departementet,like-
som den oppheves av departementet,når
det ikke lenger er grunnlag for å opp-
rettholde den. Den ordinære gyldighet
er begrenset til lo år, men med adgang
til forlengelse9hvor særlige grunner
foreligger.

Midlertidig generelt forbud i 1 år mot § 33
deling og byggearbeid.Departementet
kan forlenge fristen.

Forbud mot bygging i mer enn to etasjer § 72
m.v, i uregulert strøk.
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5° Forbud mot oppføring av visse arter § 78
bedrifter i boligstrøk.

60 Forbud mot bebyggelse som etter sin " 79
art eller størrelse avviker vesentlig
fra det som er vanlig i strøket, når
bebyggelsen etter rådets skjønn vil hindre
eller vanskeliggjøreen forsvarlig ut-
bygging av strøket i fremtiden.

70 Adgang til ved vedtekt å gi bestemmel- " 81
ser om sportshytterog sommerhusm.v.

8, I tillegg hertil kommer bestemmelsene " 65, 66,67
om krav til byggetomten,herunder krav og 68
om drikkevann,kloakk, atkomst og
drenering, før tomten tillates bebygd.

70 Eks ro rias.on

Det vesentlig nye om ekspropriasjoni forhold til

loven av 1924 er

1. Loven 35), som svarer til §§ 40 og 41 i loven av 1924)
gir hjemmel til å eksproprierebåde bebygd og ubebygd grunn

til gjennomføringav reguleringsplan.Denne bestemmelse i

loven kan brukes både i saneringsøyemedog til å erverve

ubebygd grunn. Ekspropriasjonsadgangener utvidet i forhold

til loven av 1924 i og med at loven har utvidet regulerings-

formålene (§ 25), bl.a. er det adgang til å regulere til

landbruksområder.Ekspropriasjonkan allikevel ikke foretas tt-

:tturbygningsloven når det gjelder grunn som i reguleriugsplan

er satt av til landbruksområder.

2, Ekspropriasjonsadgangtil kloakkanlegg er utvidet, idet

det kan eksproprierestil kloakk og til lukket eller åpent

overvannsløpfor regulerte strøk. Det samme gjelder for

vannledning med tilhørende innretninger (§ 37). Etter loven

av 1924 er det ikke slik hjemmel. Kloakk måtte i tilfelle

legges i gate, som kommunen eller vedkommendeprivate har

ervervet.

30 Bestemmelsen i loven av 1924 (§ 42) om at kommunestyret

bestemmer når reguleringsplanenskal gjennomføres,m.a.o.

når ekspropriasjonskal finne sted er strammet inn.
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Etter den nye lovens § 4o gjelder denne bestemmelse bare

i de tilfelle hvor kommunen har direkte ekspropriasjons-

hjemmel, foeks. til trafikkformål,Hvor departementets

samtykke til ekspropriasjoner nødvendig, må kommunen

begjære skjønn innen ett år etter at departementetstil-

latelse er meddelt, ellers faller tillatelsenbort (oreig-

ningslovens § 16).

40 I henhold til den nye loven (§ 29) kan departementetpå-

legge en kommune å endre reguleringsplanen,når gjennom-

føringen av viktige anlegg som hører under staten eller

en fylkeskommune,gjør det nødvendig. Staten er gitt eks-

propriasjonsrettfor å gjennomføreden endring i planen

som departementethar gitt pålegg om. Disse bestemmelser

gjelder tilsvarendefor fylket. Som en konsekvens av dette

har § 45 bestemmelserom at staten, hvor departementet

har gitt pålegg som nevnt, skal overta kommunens plikt

til å yte erstatningfor at en eiendom ved regulering

blir ødelagt som byggetomt og for straksinnløsningi den

utstrekning det ikke følger av lovgivningenfor øvrig at

kommunen skal bære disse utgifter.

5. Ved en lovendring av 210juni 1963 i bygningslovenav 1924

ble det innført en bestemmelse (§36a),hvoretter kommune-

styret med samtykke av departementetkan foreta ekspropria-

sjon, for å sikre kommunen grunnarealertil ny tettbebyg-

gelse. Tilsvarendebestemmelse er tatt inn' cbm h.9"beUvens

36 .

Samtykke kan gis og ekspropriasjongjennomføres,selv om

det ikke foreligger reguleringsplan.Ekspropriasjonsadgangen

omfatter her ervervelseav grunn for de behov, som melder

seg ved tidsmessig bosetting, således foruten til boliger,

også til ferdselsinnretninger,parker, leke- og idretts-

plasser, forsamlingslokaler,forretninger,industri- og

håndverksformålm.m. -

Kommunen kan erverve arealer både for utbygging av tett-

bygde strøk i tilknytning til bestående byer og tettsteder,

og for nyreising av tettbebyggelseuten slik tilknytning.



13

Arealer hvor det allerede eksisterertettbebyggelse,vil

ikke kunne eksproprieresetter den nye bestemmelse.Det er

dog ikke til hinder for ekspropriasjon,at det på et ellers

ubebygd område fi.nnesen del bebyggelse.

Det er bare kommuner som skal kunne foreta ekspropriasjon

til det her omhandlede formål. En vil presise133atbetegnel-

sen "kommunen" i loven bar&sikter til primærkommuner

(herredskommunerog bykommuner).Fylkeskommunerog særkommu-

ner som bygningskommunerog brannkommunervil således ikke

kunne foreta ekspropriasjonetter bestemmelsen.

Samtykket til ekspropriasjonfaller bort, dwsom kommunen

ikke har krevd skjønn innen 1 år.

Det er de vanskelige forhold på tomtemarkedetsom er for-

anledningen til den nye lovbestemmelse.Ved å bruke denne

ekspropriasjonshjemmelvil kommunene kunne sikre seg de

nødvendige utbyggingsarealerog tomtereserveri god tid før

utbyggingen skal settes i gang. Derved vil de stå friere

ved utarbeidelsenav reguleringsplaner,samtidig som de

ved å ha skaffet seg eiendomsrettentil arealene i stor

utstrekning vil være herre over den grunnprisstigningsom

en ellers må regne med, når et strøk står for tur til å

bli utbygd.

Bestemmelseni § 56a ble tatt inn i bygningsloveni samsvar

med forslag fra Tomtekomiteen.

Det har ofte vært spørsmål om adgang til å eksproprierei

saneringsøyemed.Den generelle adgang ieedennye lovens § 36

om å eksproprieretil tettbebyggelse,gjelder stort sett

ubebygd grunn og kan folgelig ikke brukes i saneringsøyemed.

Derimot gir bestemmelsenom ekspropriasjontil gjennomføring

av reguleringsplan (§ 35) hjemmel for sanering; og en har

videre bestemmelser i oreigningsloventil dette formål.

Når det gjelder spørsmål om saneringkan en for øvrig vise

til at det ved kongelig resolusjon av 4.november1961 ble

nedsatt en særskilt komite til å utrede spørsmål om nye

lovregler eller andre tiltak til fremme av arbeidet med
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sanering av gammel bebyggelsem.v. Spørsmålet om ytter-

ligere ekspropriasjonshjemmeli saneringsøyemedhører under

denne komite. Saneringskomiteenhar nå fremlagt sin innstil-

ling.

8. Refusjon

Som det fremgår av innstillingendaterer prinsippene

i gjeldende refusjonsordningseg fra den alminneligebygningslov

av 1896. Også tidligere var det i byene pålagt grunneiernelangs

en gate en ubetinget plikt til å overdra gratis gategrunn.

Den alminnelige regel etter loven av 1924 er at grunn-

eierne skal erstatte kommunen utgifter til erverv av grunn til

gate inntil en viss bredde og - dersom det er bestemt ved vedtekt

på samme måte halvparten av utgiftene til opparbeidelseav

gate og utgiftene til anlegg av kloakk av bestemt dimensjon.

Begrunnelsenfor denne refusjonsplikter at gate- og kloakkan-

legg medfører verdauke for de tilstøtende eiendommer.

I denne forbindelsebør også nevnes § 52 om beplant-

ningsbelte omkring industristrøk,§ 53 om en viss refusjons-

plikt for eiere av eiendom i "samme eller tilstøtendekvartal",

når ekspropriasjongjennomføresfor tilstøtende områder. Etter

§ 51 er offentlig plass likestiltmed gate og etter § 5o vil

festeren kunne bli pålagt refusjonsplikten.

Kretsen av refusjonspliktigeblir således

For det føste eierne av tilstøtende grunner (§ 46 nr.1).

Atkomstfordelener her det bærende. Etter lovens § 47 kan også

eiere av ikke tilstøtende grunner pålegges refusjonsplikt,men

her trengs vedtekt. Så kan eiere av industristrøketter § 52 bli

pålagt refusjonspliktog endelig avusåw

11er

refusjonspliktig?ved gjennomføringav ekspropriasjon.

Når Bygningslovkomiteener blitt stående ved å opp-

rettholde prinsippet om- refusjonspliktfor grunneierne,er

det ut fra den betraktningat disse tilføres en særskiltverdi

ved anlegget som gjør det rimelig å påby dem å være med på å

betale for denne verdauke. Ut fra denne begrunnelåeharkomiteen

søkt å forme refusjonsutstrekningog-begrensningved å skyte

prinsippet om verdauken i forgrunnen.
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De eiendommer som deltar i fordelingen, er etter loven

av 1965 ikke bare de som støter til gaten, men alle eiendommer

som ved anlegget får atkomst til gate eller forbindelsemed

kloakk eller som får bedre atkomst eller forbindelse enn før

og videre alle eiendommersom på grunn av anlegget etter regu-

leringsplanentillates utnyttet bedre enn tidligere,f.eks ved

at det kan bygges høyere.

Verdauken kommer også inn, dels som en absolu” grense

for hvor meget den enkelte eiendomkan pålegges å refundere,

dels som grunnlag for fordelingenmellom eiendommeneetter den

særlige nytte hver av dem vil ha av tiltaket. Om eiendommen

har grense mot gate og hvor lang den i tilfelle er, blir ikke

lenger det eneste som teller, men bare et moment blant flere.

samsvar med de uttalelser som er kommet inn er be-

regningsgrunnlagetforenklet.Vegbreddene er noe øket og det

er åpnet adgang or kommunene til å regne med enhetspriser,
dvs, gjennomsnittspriserfor opparbeidelsen. Enhetsprisene

bør da ligge i underkant av opparbeidelsesomkostningenepå

vedkommende sted. Enhetspriseneskal godkjennes av departementet.
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9. .,...SkjImnsmyndighet.

Proposisjonengir uttrykk for at det er nødvendig å

opprettholdeadgangen til å nytte skjønnsrettermed fast for-

mann og faste medlemmer til å avgi skjønn etter bygningsloven.

Kommunaldepartementethar framhevet, at det må foreligge særlige

og sterke grunner for å opprettholdeavvik fra skjønnslovens

generelle regler om skjønnsordningen.

Stort sett har ordningenmed skjønnskommisjonervirket

godt i den tid den har vært gjeldende. De hovedinnvendingersom

seinere tid har vært reist mot den, knytter seg dels til at

medlemmene oppnevnes etter innstillingav kommunestyretog til

at det ikke er adgang til overskjønn.

I loven av 1965 (§ 6o) er det foreslått at særskilt

skjønnsrettog overskjønnsrettbare kan opprettes,hvor særlige

grunner taler for det. Avgjørelse om at det skal være særskilt

skjønnsrett,tas av Kommunaldepartementetetter søknad fra kom-
munen. Kommunen fratas sin rett til å foreslå medlemmer og det

åpnes adgang til overskjønn.Departementet skal oppnevne for-

mennene i skjønnsrettenog overskjønnsretten,de øvrige medlemmer

av herreds- eller byretten.

I enkelte distriktervil det være sterkt ønskelig å få

opprettet felles skjønnsretterfor flere kommuner og overskjønns-

retter som omfatter flere skjønnsrettsområderog det er åpnet

adgang til dette.

lo. Av det som er nytt i loven i forhold til loven av 1924
kan for øvrig nevnes:

Bestemmelsene i utkastets kapitler I - Alminnelige

bestemmelser,II Bygningsmyndighetene,VII - Skjønnsmyndighet,

XV - Straffansvar,XVI - Ulty@igbyggearbeid m.v., XVII - Over-

gangsbestemmelserm.v.,kan ikke fravikes ved vedtekt med mindre

det er særskilt sagt i vedkommendebestemmelse (§ 3). Heller

ikke kan bestemmelsene om ekspropriasjonog refusjon fravikes

til skade for grunneiere eller rettighetshavere. Endelig kan det

31dieved vedtekt gjøres lempninger i bestemmelseneom drikkevann

og om at en byggetomt bare kan utskilles eller bebygges,dersom

den har tilfredsstillendeatkomst og kloakk.

Det er åpnet adgang til delegasjon av departementets
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dispensasjonsmyndighettil bygningsrådet,når særlige hensyn

tilsier det (§ 7 nr.2). Dette vil i-realitetensi, når kommunen

har en tilfredsstillendeteknisk utbygd bygningsadministrasjon.

Når et bygningsråd ved vedtekt har fått delegert slik myndighet,

kan bygningsrådetsvedtak påklages til departementet.Departe-

mentet kan imidlertid i slike saker bare meddele dispensasjon,

når den er anbefalt av formannskapet.Dette vil si, at hvis en

søker har fått avslag av bygningsrådetpå sin søknad om dispen-

sasjon, kan departementetved eventuell 14.„X,3~,ikke realitets-

behandle saken med mindre formannskapetanbefaler søknaden inn-

vilget.

Bestemmelsene om oppmåling er begrenset til tettbygde

strøk (§ 62). Dette er ikke til hinder for at kommuner ved ved-

tekt kan få utvidet området, som skal omfattes av måleplikten.

I kap. IX, Byggetomta, er bestemmelsenom drikkevann

(§ 65) utformet slik, at det skal være tilfredsstrnende adgang

til hygienisk betryggende og tilstrekkeligdrikkevann.

Atkomst og kloakk er nå vilkår ikke bare for å kunne

bygge, men også for fraskillelseeller deling  aveiendom eller

tomt 66). Ordningen med bortledning av skylle- og spillvann

skal godkjennes av helserådet.

Bygningsrådetkan nedlegge byggeforbudmot bebyggelse

av grunn eller område, som på grunn av byggegrunnensbeskaffen-

het, anses uskikket til å bebygges, selv om ikke søknad om bygge-

tillatelse foreligger (§ 68).

Bestemmelsen om den ubebygde del av tomta, fellesareal,

lekeplass for barn, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler

og sykler for bebyggelsensbehov 69), er ny.

Arealet for trebygning (§ 73) er differensiertfor 1 og

2 etasjers bygninger (400 m2 og 2oo m2). De øvrige bestemmelser

om trebygninger skal gis ved forskrift.

Under kap.X om Bebyggelsen, samler § 7o hovedpunkteneom
frittliggendebebyggelse og om avstand til nabogrense og til annen

bygning. Disse bestemmelserer i dag spredt i en rekke bestemmel-

ser i loven av 1924. Alle detaljbestemmelserfor øvrig forutsettes

overført til forskrift.

Bestemmelsen om en minimumavstandav 4 meter for fritt-
liggende bygning til nabogrense er et resultat av nordisk samar-

beid.
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Det er pilag byningsrådet at veglovgivningens

bestemmelse om avstard til veg blir overholdt

strøk, samtdig son bygn±rådet får hje=1 ii1 å fastsette

bygningens -r)å 71)

1:)t er videre ta'Jtlpn 2:2.besim,-1se som medfører en

sterk begren:J1lig r.„,.linshoyden i =egf,lieststreik,slik aJ C-L2

her vanligvsise ka:1byes i 1155enn to etasjes. Eygnirgsrå„dot

kan dog disbe:Iserefo-rbygnng av brannfat mteriale, når

grunner foreligger, mciikn lhko tillate er enn 4 etasjer (§ 72),

Desteitelson om tilleggsrom 76) er utvldet til ogeå å

omfatte ga=jeplass 2(»rest.do=ons behev,

I ka. XI, Særlige bsuingor og niegg .v,,er besterel-

sen om plassering av bedriftr og afllegg utvidet, slik at

bygningsrådet kan forby obplag og legre i'2(plistrsk.

BecterceIse: i § 79 em uvailligbebjg: lse cr ny i forhold

til loven av 1924.

Som..ho:'s1reck oattes d2i.fobyjnor for jod:~

og skogbruk ou j"kkesboshytter someTI-; og

(§ 83 og § 82) av loven, Det er dog xcc cl visse avstandshe-

stemmelser og arealbegrensni-rigfor jord- ou skogbrukets drilis-

bygninger og lovers bestemmelser kan mci vedtekt helt oller

delvis gjøres ftsbyunitger. por sbortshytter,

sommerhus og er det im.cigTng til ved vedtekt

å bestemme at hit ellet 1.cV5S 25.2 gjoses gleidende f(ye

slike bygninge-, det 1.25lrne bestommelse om melde-

plikt og oniat Le:Y1oppfores i bestemte (3-

råder eller helt 2csrs i_nrenkoilimunen.

Bestommelsa orr. anlogg i § 86 er ny i forhoId.

til loven av 1924,

Ny er også bostelson i § 91 or!pUegg om riving av

skadd byggverk.

Bestemmelsene i kap. YTII cm hvwetillatelse og kontroll

med byggearbeid or i stor utstreknl,:lgemrodigeri, mon inneholder

i det vesentlige ingen prinsipielle endringer i forhold til

loven av 1924.

Bestemmelsen i § lol om tiltak på mchcgsrm og i § 1o2

om undersøking på fast eiendom, er

Etter utkastets § 165 kan te=unestyret gi nærmere

bestemmelser om belysring seinhold, 1-csomml.elserav sanitær
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art som svarer til §§ 109 nr. 3, llo, 111, 112 og 146 i loven

av 1924 er, etter samråd med Helsedirektoratet,ikke tatt opp

i den nye loven, idet helselovgivningenhar hjemmel for de

nødvendige bestemmelser om dette. Helsedirektoratethar ut-

arbeidd normalbestemmelserpå dette område og om innredningav

priveter.

Bestemmelseneom straff og ulovlig byggverk er helt om-

arbeidd med sikte på at håndhevingen skal bli lettere og mer

effektiv.

11. By eforSkrifter.

Samtidig med den nye loven vil nye byggeforskriftertre

i kraft. En del av forskrifteneer utformet i samsvar med resul-

tater man er kommet fram til på nordisk basis. En del avsnitt

i forskriftenevil bli utformet som funksjonskrav.Til hjelp for

kommunene og andre vil det i tilknyttingtil disse avsnitt bli

utarbeidd eksempelsamling,som viser de mest brukte konstruksjo-

ner som tilfredsstillerde oppstilte funksjonskrav.

En kan regne med at loven og byggeforskriftenevil tre

i kraft fra 1. januar 1966.


