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RundskrivA-7/65.

25. desember 1965.

Til fylkesforsyningsnemndene.

FYLKESFORSYNINGSNE=EYES ARBEIDSOPPGAVERI FORBINDELSEMED
BYGGEVIRKSOMBET=+

rundskrivA-1/65 ble det gitt instruksfor fyl-
kesfersyningsnemndenefor arbaddetmed byggereguleringeni 19652
jfr, også øvrige rundskriv om reguleringav byggevirksamheten
og fylkesforsyningsnemndenesoppgaver-2særlig rundskrivA-2163,
Bestemmelsenegjøres gjeldendeogså for arbeidet i 1966 med de
endringersom følger av nedenståenda,

1, Ved kongeligresolusjonav 19. november 1965
ble det besluttet at skolebyggskal være unntatt fra byggeløyve-
rdningen fra 1. januar 1966 og i stedet være meldepliktigepå
samme måte som bl a. boligbygg.Melding om skolebyggskal fra
nevnte tidspunktgis på skjema 2o5. Nemnda skal nytte skjg for
registreringsbrev,En viser for øvrig til rundskrivbygg nr. 335
av 19. november 1965.

I enkelta fylkesforsyningsnemndervil det pr. I.
januar 1966 sannsynligvisligge uavgjorte søknader om byggaløy-
ve for skolebygg,Slike søknaderskal fra nevnte data behandles
som registreringsmeldinger2og registreringsbrevskal uten videre
utferdigespå grunnlag av de opplysningersom søknadenegir. Det
er altså i slike tiTfelleunødvendigfor søkeren å fylle ut sær-
skilt skjema for registrering.

Ved kongelig resolusjbnav 19. november 1965 ble
det bestemt at bensinstasjonerog servicestasjbneri bilbransjen•
skal være undergttøyveIu en hensyn i 's ø=e 'senav yg-
gearbeidet,,Bestemmelsentrådte i kraft straks2 likeveIslik at
bygg sc)mvar lovlig påbegynt nevnte data kunne fulIførasuten byg-
galøyve.En viser for-øvrig til rundskrivbygg-nr. 335 av 19. ra-
vember 1965:j

Den kvote som blir fastsatt for fylkesforsynings-
nemndenafor01966 skal også dekke bensinstasjonermed golvflate
inntil 6o m Nemndenemå ta hensyn til dette ved f,rdelingav
kvotan.

3, Fra 1. januar 1966 gis fyIkesfl)rsyningsnemndene
fulImakttil å gi tiIsagn om byggeløyve.i 1967. Summen av de til-
sagn som gis2 må,ikke overst1ge5o % av den vote som nemnda får
tildelt for 1966.

Det vil naturligvisvære størst behov for å gi
slike tiisagn når.det-g'zIderstørre bvggeTros5ekterhvar det.trengs lang-tiatii plail_leggingsaroeide.Men aepartemen-s-et;v11
ikke ha noe å bemerke til at adgangennyttes også fat andre pra-
sjekter når særlige forhold tilsier det.

Tilsagn om byggeløyvei 1967 skal bare 4is i skrift-
lig fora. Det skal settes sem vilkår at byggearbeidetblir satt i
gang i et bestemt avgransettidsrom eller nemnda skal forbeholde
seg å komme tiIbao til igangsettingstidspunktetseinere. I -11-
sagnst skal det uttrykkeliganføresat byggherrenikke har adgang
til å sette i gang arbeddetfør byggeløyveer utskrevat.

Fylkesforsyningsnemndaskal føre liste aver de
tilsagn som blir gitt-for.1967 med oppgava over hvor mange kvadrat-
meter golvflatehvert tilsagn omfatterog tidsfristersom er.fast-
satt,
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Den adgang Soltfylkesforsyningsnemndai medhold
av pkt. 6 i rundskrivA-2/63 har til å gi tilsagn om byggeløjva
innen raMMen av tildelt årskvote,skal fdrtsatt gjelde,Det skal
imidlertidVære adgångtil å gi sIlke tilsagn selv om det ikke
dreder seg om Større byggeprbajekter,

4, Departementetmener at det er av stor betydning
at det blir gitt byggeløyvefor daginstitusjanerfor barn når.slike.
prosjekterer byggeklare.En vil er= anmo e y 'esforsyningsnemnd-
ene om å ta særlig hensyn til søknaderfor slika inst.itusjoner,slik
Lit byggearbeiderav.denne art ikke forsinkes på grunn av at•bygge-
løyve ikke blir gitt. Med daginstitusjomerfor barn menes i denne
forbindelsedaghjem,barnehagerog barneparkeringsanlegg.

5. Det har i de seinere år vært foretatt betydelige
investexingeri hotell- og pensjonatbygg,og en må vents at søknads-
massen i denne sektor av yggevirksombetenvil holde seg høy også
i årene:framnver.Etter departementetsmening er det av betydning
at fylkesforsyningsnemndenebar sakkyndiguttalelse om det enkelte.
prosjektfør spørsmåletom byggeløyveavgjøres.En ber derfor om at
slike saker i alminnelighetblir forelagt Samlerdsel'sdepartementet,
H otell og turistdirektoratet,til uttaIelsafør nemnda tar stilling
til dem'.

Fylkesforsyningsnemndenebør ikke fordele held
den tildelte byggekvotetidlig på året, men bør ho de i a e en re-
serve som an dek'e ehovet for løyve til særskiltebyggetiltakav
høyt prioritertkarakter som måtte bli aktuelle i løpet av året. En
minner i denne forbindelseom bestemmelsenei rundskrivA-2/64 om
byggeløyvefor industribyggi vtsse distrikter.Den tilbakeholdte
del av kvoten må i alle fall være så stor at byggeløyvetil mindre
industribyggkan bli gitt uten kvoteoverskridelse.

2 For 1966 sr fastsatt en særskilt sentralkvotepå
40.000m °former spesiellebyggeprosjekte-.-som har ara er av
landstiltakeller som er.av særskiltbetydningfor hele landsdeler,

Saker SQM en søker eller fylkesforsyningsnemnda
mener har denne karaktsr,skal vurderes av nemnda på vanligmåte.
Dersom nemnda mener at tiltaketunder enhver omstendighetbør få
byggeløyve,skal den gi slikt løyve og foreta dekning aver egen kvo-
te, Deretter kan nemnda sende saken tiI departementetmed anmodning
om at prosjektetblir dekket av sentraikvoten, HVis departementet
finner å kunne iMøtekommesøknaden,vil nemnda bli tildelt en til-
leggskvotasom svarar til byggets areal. En understrekerat søknad-
ene må være utførlig begrunnetav nemnda. Alle opplysningerSOEImå
antas å være nv betydning ved departementetsVurderingav saken,må
være innhentetfør nemnda sender søknaden

Departementeter blitt kjent med at byggearbeider
som trenger løyva i en del tilfelle er bIitt anmeldt pa sjema. or
regis reringsmed3;:ng.Slike meldingerhar vedkommendef,s .xsynings-
nemnd i ncen tiIfellebetraktetsom søknader om byggeløve og sendt
dem videre til fylkesforsyningsnemndapå dette grunnlag.Dette har
ført til misforståelser,slik at løyvapliktigebygg er blitt satt
gang utan videre.En ber om at fylkesforspingsnemndeneinnskjerper
overforforsyningsnemndeneat da straks ma returneremaldinger an
løyvepliktigebyggaarbeideri rek bwev, sende med riktig skjama og
uttrykkeliggjøre oppnerksompå at bygget ikke kan føres opp uten
løyve,

9. Det har hendt at pers.anersom søker byggeløyve,
er blitt gjort kjent med vedtak og skriftligeuttalelserav bygge-•
løyvemyndigheteneunder saks or eredelsen, einera har s 'ikeu ta3.7-
e ser og ve a i an ør av sø eran som straffebefriendeeller
formildendeomstandigheterunder straffeforfølgningmot ham for ulov-
lig byggevirksombet.Departementetmener at en person som søker om
byggeløyve,i aiminnalighetikke bør tilstillesgjenpart av korre-
spondansemellom forskjelligeoffentligeinstanserunder saksforbe-
redelsen:
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Io. Den I. januar 1966 trer de nyvalgte fylkesbygge—
nemnder i funksjo,n,Departementetvil gja_urlebli underretteti god
tid om tid sted for nemndenesførste møte. En vil dn så vidt mulig
la an represent,.ntfor departementetavgi møte i numndn. Han vil

kunne gi orienteringom gjeldendebyggeløyvebestemmeIser,kummentere
da nye bestemmelsereg besvare spørsmålfra nemndasmediemmer

En del eksemplarerav dette rundskrivligger ved og
bes fordeit på forsyningsnemndenei fylket.

Etter fUllmnkt,

•

Kai KnagenhjelD.

Einar lofte.


