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Til fylkesforsyningsnemndene.

Arealberegningav bygninger

Ved beregningav areal av bygningersom skal opp-
føres, nytter fylkesforsyningsnemndade målsatte teg-
ninger som skal følge søknader om byggeløyveog
registreringsmeldinger.I «meldingom byggeløyve»og
«registreringsbrev»angisarealet av grunnflatenfor alle
slagsbygg.Detgolvarealsomnyttestil helårsbolig(i bo-
ligbygg eller kombinerte bygg), angis som leieareal,
mensareal somnyttestil andre formål,angissombrutto
golvflate.

Grunnflate tilsvarer det som i Norsk Standard 848
er betegnetsom dekkareal og der er definert slik:

Med en bygnings dekkareal skal forstås arealet i
horisontalprojeksjonenav den del av bygningensom
er over terreng, målt etter reglene for bruttoareal.
I dekkarealskal medregnesutkragedebygningsdeler
med regulærtgolv. I dekkareal skal ikke medregnes
gesimser,balkonger,soklerog lignende.

Leieareal er i NS 848definertslik:
Med leieareal skal forstås areal som ligger innen-
for innersideav veggerog andre bygningsdelersom
begrenser ett og samme leieobjektuten fradrag for
veggerm. v. innen leieobjektet.Leiearealsomer fel-
les for flere leieobjekter skal fordeles i forhold til
størrelsen av disse, men oppgis for seg (eventuelt
kategorieretter bruken). I leiearealskal medregnes
arealer som opptas av ildsteder, kjøkkenbenker,
badekar og andre faste innredninger,uansett høy-
den.
Leiearealav boligerskal beregnesetterde reglersom

er gitt i vedlegg1til dette rundskriv.
En bygningsleieareal beregnessom summenav de

enkelteleieobjektersleiearealpluss leiearealsomeven-
tuelt er felles for flere leieobjekter(f, eks. felles opp-
holdsrom).

Når de tegningersomfølgerregistreringsmeldingene,
bare har angitt utvendigemål, skal leiearealetberegnes
på grunnlag av følgende veggtykkelserfor de mest
brukte veggkonstruksjoner:
Trevegger,regnet fra utsiden av bindingsverk 12cm
Lettbetongvegger 25 »
Teglsteinsvegger,1 stein + 10 cm isolasjon 35 »
Teglsteinsvegger,to halvsteinvegger+ 10 cm

isolasjon 	 35 »
Betongvegger,15cm betong + isolasjon 25-35 »

Brutto golvflate beregnes i samsvar med Kommu-
naldepartementetsforskrifter av 15.mai 1963,som er
gjengittnedenfor:

§ 1.Medbrutto golvflatei et byggmenessummenav

brutto golvflatei hveretasje,kjellersamt innredbart
loft (jfr. § 2). Omfatter byggearbeidetmer enn ett
bygg,skal summenav byggenesbrutto golvflateleg-
gestil grunn.
§ 2. I brutto golvflatemedregnesalt areal regnetfra
yttersideneav omgivendeveggerog andre bygnings-
deler. Det skal såledesikke gjøresfradrag for areal
av ytre rom,bodero. 1.,delevegger,trappeløp,heise-
sjakter,piper,kanaler,ildstederosv.
Når det gjelder hytter og sommerhus,skal likevel
uthus på inntil 10ni2medveggerav enkelbordkled-
ningog husholdningskjellerikkeregnesmed i brutto
golvflate.
For kjellere samt for lagerhaller, verksteder eller
liknende som bygges i fjell,-beregnes brutto golv-
flate etter innvendigmål med tilleggav 15 cm for
vegg.
Ved beregningav brutto golvflateav innredbart loft
(netto høyde til himling eller tverrbjelke på minst
2,20 m) regnes bare med det golvarealder takhøy-
den er minst 1,50m.

Etasjebetegnelser. I registreringsbrevog meldinger
om byggeløyvenyttes følgendeetasjebetegnelser:
Som 1-etasjes hus regnes bygguten mulighetfor inn-
redningav loftet.Som11/2-etasjeshus regnesbygghvor
loftsetasjen er eller kan bli innredet i samsvar med
kravene til rom for varig opphold etter byggeforskrif-
tene av 1. august 1969.Det vil si at rommet må ha et
netto volum på minst 15,0m3, og at romhøyden må
være på minst 2,20 m over et areal på minst 3,0 m2.
Som 2-etasjes hus regnes bygg hvor ytterveggenei 2.
etasje er 1,80m eller mer. Er beboelsesrominnredet i
et byggsunderetasjeeller på loftet, skal dette komme
fram som tilleggsopplysnifigtil etasjebetegnelseni for-
kortet form «m/uet»,«M/loft»eller «m/uet + loft».

Når Husbanken vurderer lånesøknaderog prosjek-
ter i relasjontil de arealgrensersomer fastsatt for hus-
bankbelåning, regner den med leiearealet slik det er
definert i vedlegg1.Bankenhar imidlertidvisseregler
om arealet av birom på etasjeplanetog av hovedinn-
gangi kjeller,jfr. bankensHif-blad9707.2.
Arealet for beregningav tilskott til kompensasjonav
omsetningsavgift/merverdiavgift(filskottsareal)sVarer
til leiearealetmed noen avvik, se vedlegg2 der Kom-
niunaldepartementetsforskrifterav 15.desentber 1969
er gjengitt.

Dette rundskrivetavløser«RundskrivByggnr 333»
av 18.mai 1963.

Etter fulhnakt

J.L. Seip John Ingar Moe



Vedlegg1

Nærmere regler om beregning av leieareal

)

Leiearealet av en bolig måles innenfor
innersiden av vegger og andre bygnings-
deler som begrenser boligen, uten fradrag
for vegger m. v. innen boligen.
Areal i kjeller og på loft måles ikke med,
bortsett fra rom som er innredet og til-
fredsstiller kravene til rom for varig opp-
hold i henhold til byggeforskriftene av
1. august 1969, se pkt. 5, 6, 9, 10.
Uisolerte rom, samt boder eller rom på
etasjeplanet for oppbevaring av barne-
vogner, sportsutstyr, klær, matvarer,
brensel o. 1. (som vanligvis er i kjeller og
på loft) regnes ikke med i leiearealet.
Dette gjelder også rom for slik oppbe-
varing i boliger i blokker. (Om pro-
sjekteringiplanlegging av birom på etasje-
planet se HB blad 9707.2.) Eks.: Enebolig i in etasje.

2
I horisontalt delte tomannsboliger og i
blokker er trapperommet oftest et felles-
areal for flere boliger og måles da ikke
med i leiearealet for den enkelte bolig.
Dette gjelder også andre felles gang=
arealer som korridorer o. a. Eks.: Horisontalt delt tomannsbolig.

leil. 2

leil. 1
horisontait delte tomannsboliger i skrått

terreng er den øverste bolig oftest en en-
etasjes bolig med egen inngang og egen
kjellertrapp, mens boligen i underetasjen
har sin egett inngang nede. I så fall måles
leiearealene for hver av boligene etter
reglene i pkt. 1.
(Vedr. bad i kjeller: Se pkt. 9.) 1. etasje.

leil. 2

kjeller

gang

sov. stue kjøkk.

Underetasje.



4
I boliger som har rom i flere etasjer, er
leiearealet summen av arealene i hver
etasje, målt som i pkt. 1.

I etasjer med skråtak, hvor det er eller
kan bli innredet lovlige boligrom, måles
det areal hvor høyden fra ferdig golv til
ferdig himling er 1,5 m eller mer, uansett
hvor langt innredningen går ut.
Boligrom med skråtak skal ifølge bygge-
forskriftene av I. august 1969 ha netto
volum på minst 15 m3, og romhøyden
skal være minst 2,20 m over et areal på
minst 3 m2.
Se også pkt. 6.

Eks. a.

Eks. b.

6
Rom på loft.
Hvor enkelte rom eller boliger er inn-
redet på loft over 2. etasje eller høyere,
måler man det areal som er innredet til
beboelse, dog ikke mer enn det som kan
tas med etter reglenes pkt. 5.

rom loft

Eks. a: Loftsetasje.

kott loft

Eks. b: Loftsetasje.



7
Vindfanget måles ikke med i leiearealet.
Forutsetningen er:

at vindfanget er lite.
at det er tilstrekkelig garderobeplass

i gangen innenfor vindfanget,
at det blir 3 dører mellom beboelses-

rom og det fri. (Kjøkken kan likevel
ha direkte dør til vindfang.) Eks. a.Eks. b.

Nr

11/

8
Kjellertrapp måles med i leiearealet
(eks. a). Ekstra, utvendige kjellerned-



ganger fra det fri måles ikke med (eks. b). Eks. a.Eks. b.

9
Rom i underetasje.
Boligrom i underetasje samt gang (nødv.
gangareal) som fører til boligrommene
måles med i leiearealet (eks. a, b, c). Bad
og w.c. (eks. c og d) og trapp (eks. a og c)
på beboeisessiden måles med, mens bad
og w.c. (eks. a og b) og trapp (eks. b og d)
på kjellersiden ikke måles med.
Beboelsessiden er den del av under-
etasjen som er innredet og tilfredsstiller
kravene til rom for varig opphold i hen-
hold til byggeforskriftene av 1. august
1969.

kjeller kjeller

SOV. SOV.

Eks. b: Underetasje.

vask

kjeller

gang sau.

Eks. a: Underetasje.

Eks. c og d på neste side.



Punkt 9 fortsatt.

kjeller

SOV. SOV, SOV.

Eks. c: Underetasje.

kjeller kjeller

SOV. 1=[ SOV.

Eks. d: Underetasje.

10
Inngang i underetasje.
Hvor boligens eneste ordinære inngang boder

er i underetasje eller kjeller, og det ikke
er boligrom i underetasjen, måles ikke gang garasje
arealet av inngangen med i leiearealet
(eks. a).
Hvor det foruten hovedinngang også er boder

sk. v.j.
boligrom i underetasjen, måles inngangs-
arealet med. Ved praktisering av areal-
grensene måler Husbanken i dette til- Ak.
felle ikke med trappen til hovedetasjen, Eks. a.selv om den ligger på beboelsessiden.

boder

	

gang garasje

disp. SOV.

sk. v.j.

41r.

Eks. b.



Vedlegg 2

Forskrifter om beregningav areal i forbindelsemed tilskottsordning
for boligbygg

Ved kongeligresolusjonav 8. desember 1967ble det 3. Ved utmålingav tilskottsarealet tas ikke med uinn-
i medhold av Stortingetsvedtak av 31. oktober 1967 redet areal. På den annensidegis tilleggtil leiearea-

	

fastsatt bestemmelserom tilskott til boliger i forbin- let for følgenderom ellerarealer (dersdn disse ikke

	

delse med opphevingav fritaket for alminneligomset- allerede er tatt med i leiearealetutregnet etter reg-

	

ningsavgift.Ved kongelig resolusjon av 5. desember lene ovenfor):
1969er det gjort en del endringeri bestemmelsene,bl.a. For vaskerom eller innredningfor klesvasksom
er tilskottssatsene hevet i samband med innføringen er plassert i boligen(på boligensplan), gis tillegg
av merverdiavgift. etter faktiskareal.

I medholdav resolusjonens§ 3, sisteledd,har Korn- For bad i kjeller (boligensenestebad) giset stan-
munal- og arbeidsdepartementet 15. desember 1969 dardtilleggpå 3m2.
fastsatt følgendeforskrifter for beregningav tilskotts- For hovedinngang(boligensenesteordinæreinn-
areal,herunderoppmåling: gang) i underetasje eller kjeller der det ikke er

Tilskottsarealet beregnes særskilt for hver enkelt rom for varig opphold tilhørende boligen i ho-

	

boligenhet,jfr. § 2, tredje ledd, i kongeligresolusjon vedetasjen,gis et standardtilleggpå 5 m2 uansett

	

av 8. desember 1967,der selvstendigboligenheter arealets størrelseog bruken for øvrig.

	

definert som bolig med egen inngangsom omfatter d. For vindfanggis tilleggetter faktisk areal.
minst ett beboelsesrom samt eget wc og innlagt 4. Areal av felleskjøkken,bad og wc til bruk for inne-
vann. Hvis det er adgang til wc og vann uten pas- havere av småboliger fordeles på boligene. Det

	

seringav annen bolig,skalboligenlikevelansessom sammegjelder areal av korridorer og lignendesom
selvstendigboligenhet. gir atkomst mellom selveboligeneog slike arealer.
Utgangspunktetfor beregningav tilskottsarealeter I en del boligbygg(aldersboliger,betjeningsboli-

	

leiearealetslikdet beregnesetterde reglersomKom- ger, studentboligerog andre liknende bygg) fore-

	

munal- og arbeidsdepartementethar gitt i rundskriv kommerdet oppholdsrom,møterom,rom for sosial-

	

av 15.desember 1969om arealberegningav bygnin- kurator, sykestue,lekestue o. 1.som er fellesfor en

	

ger (R.skriv Byggnr. 342) og i det tilhørende ved- rekke enheter. Også slik fellesareal regnes med i
legg 1. tilskottsarealet, men likevel høyst med 5 m2 pr.

	

Hovedregelener at leiearealet er det arealet som lig- bolig.

gerinnenforinnersidenavveggerogandre bygnings- 5. For boligbygggis det følgende tillegg til tilskotts-

	

deler sombegrenserboligen,uten fradrag for vegger areal beregnetetter regleneovenfornår det er inn-

	

m.v. innen boligen.Areal i kjeller og på loft regnes redet tilfluktsromsom det er plikt til å bygge:

	

ikke med, bortsett fra areal som er innredet og til- 1,2m2for boligpå 1-2 rom medelleruten kjøkken
fredsstiller kravene til rom for varig opphold etter
byggeforskrifteneav 1. august 1969.En skal heller
ikke ta med uisolerte rom, eller rom eller boder på
etasjeplanetfor oppbevaringav barnevogner,sports- 6. De tegningersom skal danne grunnlagfor utmåling
utstyr, klær,matvarer,brenselm.v.,somvanligviser av tilskottsareal,må værei målestokkminst 1 : 100
i kjeller eller på loft. Er det skråtak i boligetasjen, og målsatt slik at nøyaktigmål på innvendigvegg-
regner en bare med det areal der høydenfra golv til side enten er angitt direkte, eller at konstruksjons-
innersidenav skråtaket er 1,50m eller mer. eller veggtykkelsei cm er oppgitt slik at disse mål
I leiearealet tas med areal som opptas av trapper kan utregnes.
innenfor boligen, faste kott og skap, ildsteder og

7. Nærmere detaljreglerom beregningenog målingenkjøkkenbenkerog andre faste innredninger.En skal

	

ved alle vegger måle til veggensferdigbehandlede kan gisav DenNorskeStatsHusbank.

overflate (ikke regne med konstruksjonsmål),og 8. Disse regler gjelder for byggsom fullføres(gis inn-



uten hensyn til fremspringende og tilbaketrukne flyttingstillatelse)etter 31.desember1969,og de er-
detaljer. statter de tidligereforskrifterav 16 desember 1967.

1,5m2 » » » 3 rom ogkjøkken




1,8m2 » » » 4 »»»




3,0m2 » » » 5 »»» eller mer.


