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Til fylkesforsyningsnemndene

LEMPNINGER BYGGELØYVEORDNINGEN

• Bergverks-, iriduatri-ogverkstedby g og hotell og pens5onat-
b,gg.

Med hjeMmel i § 3 iKronprin8regentens resolUejon av

15 febrUat'1957om regulering av byggevirksomhetenh'ar'departe-

mentet opphevet byggeløyvepliktenfor bergverks-, og

Verkstedbygg og for hotell- og pensjonatbygg i følgende distrik-

ter:

Finnmark fylke, Troms fylke,•Nordland-fylke,Nord-

Trøndelag fylke, Møre og Romsdal fylke, Sogn og Fjordane fylke,

Aust-Agder fylke, Vestfold fylke, Oppland fylke, Hedmark fylke,

Sør-Trønde3agfylke med unntak av Ttondheim kommune, Hordaland

fylke Med unntak av kommunene Arna, Fana, Laksevåg og hane,

Rogaland fylke med unntak av kommunene Stavanger, Sandnes, K1epp,
Randaberg, Sola og Time, Vest-Agder fylke med unntak av kommunene

Kristiansand og Vennesla, Telemark fylke med unntak av kommunene

Porsgrunn og Skien, Buskerud fylke med unntak av kommunene

Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker og Østfold fylke

med unntak av kommunene Moss,•Rygge,Fredrikstad, Sarpsborg,

Kråkerøy, Onsøy, Tune, Rolvsøy, Borge og Skjeberg. Dessuten

faller byggeløyvepliktenfor disse arter bygg bort i kommunene

Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Nes og Aurskog-Høland i Akershus

fylke.

Ved kongelig resolusjonav 6. mai 1966 er foretatt

endringer i Kronprinsregentensresolusjon av 15. februar 1957

om regulering av byggevirksomheten,som nå har denne ordlyden:

"Kommunal- og arbeidsdepartementetkan bestemme at den
som vil oppføre bygg som etter § 2 eller i medhold av
bestemmelse etter § 3 kan oppføres uten tillatelse,
plikter å sende melding til fylkesforsyningsnemnda
før arbeidet settes i gang."



I medhold av,denn-enYe beeteMmelse har departementet

besluttet at bergverks-, industri- og verkstedbygg og hotell-

og pensjonatbygg skal være meldepliktige i de distrikter som

er neyn~for, jfr. departementetsforskrifterav 25. februar

1957 medc-Silereendringer. Melding skal gis på skjema 203,
r - r

og fylkesfOrb'yningsnemndaskal nytte skjema for registrerings-

brev. I meldingen og_registreringsbrevetmå det for industri-

og verkstedbygg gis opplysninger om hva slags produksjon som

skal drives.

Som berverks-, industri- og verkstedbygg skal også

regnes administrasjons-og velferdsbygg i tilknytning til berg-

verks-, industri- og verkstedbedrifter.

Dersom fylkesforsyningsnemndaer i tvil om et bestemt

bygg_etter_d.enye _regienefortsatt er_undez.agt.byggeløyve-

plikt, ber eri.oni.at,spørsmålet blir foreIagt for departementet.

En gjør-spesieltoppmerksom på at det ved bedømmelsen av bygge-

løyvepl~ for ,etbygg ikke er avgjørende hvilken gruppe det

;statistiskskal henregnes til.

-Hytter,..•.sommerhus ,

,pet•erforetatt en,endring.i annet ledd 12. i departe

ment.et.e.forskrifterwv.15...mai.1963 om arealberegning, .Leddet

har nådenne, prdlyden;

"Når det,gjelderhytter pg sommerhus, skal Iikevel ut-
hus på inntil 10 m2 med vegger av enkel bordkledning
-og hUsholdningskjelIere-ikkeregnes'med i brutto golv-
flate»"
Som en vil se er vilkåret om at.uthuset skal være ^

“
frittståendefor ikke å skulle regnes med i arealet tatt bort,-
samtidig som det er satt en arealgrense på 10 m2.
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-,,Dftssebemmelsr trer i kraftst,raks.
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