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Til
Kommunene v/bygningsrådene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene

BYGNINGSR4DENES MYNDIGHET TIL Å DISPENSERE FRA BYGGEFOR-
SKRIFTENES BESTEMMELSER OM TILGJENGELIGHET TIL OG I BYG-
,NINGER.

Bygningsrådene har fått myndighet til å dispensere fra bl.a.
bygningsloven og byggeforskriftene. Dette skjedde ved lov
av 2-7. mai 1983 nr. 32 om endringer i bygningsloven. Myndig-
heten omfatter også de bestemmelsene i byggeforskriftene som
særlig skal sikre tilgjengelighet for orienterings- og
bevegelseshemmede til alle deler av bygninger hvor publikum
skal ha adgang (byggeforskriftenes kap 26:31 og kap.
31:34-36).

De funksjonshemmedes organisasjoner har overfor departe-
mentet uttrykt bekymring for at dette skal føre til økning i
antall dispensasjoner fra kravene om tilgjenglighet til og i
bygninger.

Departementet vil derfor presisere følgende i forbindelse
med dispensasjon fra nevnte bestemmelser i byggeforskrift-
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ene:

Dispensasjon i medhold av bygningslovens § 7 kan bare gis
"når særlige grunner foreligger". Av uttrykket "særlige
grunner" fremgår det at ingen har krav på å få dispensasjon.
Uttrykket må likevel ikke forstås slik at det må foreligge
ekstraordinære omstendigheter for at dispensasjon skal kunne• gis. Det må sees i forhold til de offentlige hensyn som
skal ivaretas gjennom bygningslovgivningen. Foreligger det
en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens
vilkår være oppfylt, jfr. vårt rundskriv H-35/83.

Det sentrale ved vurdering av dispensasjonssoknader vil
etter dette være styrken av de offentlige hensyn som vedkom-
mende bestemmelse skal ivareta, dernest vekten av de særlige
grunner til å fravike disse offentlige hensyn. Når det
gjelder bestemmelsene om funksjonshemmedes tilgjengelighet
til og i bygninger, er dette minimumskrav som det offentlige
har sterk interesse av at blir fulgt. Det skal derfor kreves
relativt mye av "de særlige grunner" som må foreligge før
dispensasjon fra disse bestemmelsene kan gis.
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Kravet om at særlige grunner må foreligge, gjelder selv om
det ikke er noe krav om at søknader om dispensasjon må
grunngis. I henhold til forvaltningslovens § 17 skal byg-
ningsrådet påse at saken er så godt opplyst som mulig fer
vedtak treffes. Dersom rådet finner det nødvendig og
søkeren ikke alt har redegjort for forholdet, kan det be om
nærmere begrunnelse i saken før avgjørelse treffes. I
tvilstilfelle bør bygningsrådet innhente uttalelse fra
funksjonshemmedes organisasjon i kommunen eller fylket.

Dispensasjon i medhold av § 7 i bygningsloven fra
byggeforskriftenes bestemmelser om bygningers til-
gjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede
kan bare gis når:

særlige grunner foreligger og

de særlige grunner veier tyngre enn de offentlige
hensyn bestemmelsene skal ivareta.

De forutsetninger som må tilfredsstilles før dispen-
sasjon kan gis, er ikke lempet som følge av at byg-
ningsrådene nå har fått direkte hjemmel til å gi
dispensasjoner.

Vi vedlegger noen eksemplarer av dette rundskriv og ber om
at det blir gjort kjent for Deres tjenestemenn. Rundskrivet
bes satt inn i rundskrivpermens del 2, Bygningsloven -
Aktuelle rundskriv.
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