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Til forsyningsnemndene/

byggenemndene

BYGGELØYVEORDNINGENFOR OMBYGGINGS-OG REPARASJONSARBEIDER-
SAKSBEHANDLINGENI FORSYNINGSNEMDENE/BYGGENEMNDENE




I dette rundskrivgis en oversikt over det arbeid som skal

utføres av forsyningsnemndene/byggenemndenei forbindelsemed

b elø eordnin en for omb in s- o re aras.onsarbeider,som

er gjort gjeldendefra 6. oktober 1971 gjennom endring i

Kronprinsregentensresolusjonav 15. februar 1957ved Kgl. res.
av 1. oktober 1971.

Bestemmelsene




Bestemmelseneom byggeløyvepliktenfor ombyggings-og repara-

sjonsarbeiderer knyttet til bygningslovenskrav om hvilke ar-

beider som må ha tillatelsefra bygningsrådetetter lovens

§ 93 a- d. Punkt b i § 93 visertil de arbeider som er nevnt i
./.	 § 87. Som vedlegg til dette rundskrivetfølger avtrykk av de

2 paragrafenei bygningsloven.



Da bestemmelseneer knyttet bare til punktenea-d i § 93, er opp-

føring av forstøtningsmurm.v. og riving av bygning unntatt fra

byggeløyveplikten. Videre er det gjort tre særskilteunntak

under B i § 2 i Kronprinsregentensresolusjonav 15. februar 1957,
nemlig arbeid på de grupper av bygg som er unntatt fra bygge-

løyvepliktved nybygging og arbeider som bare omfatter endring av

fasade eller arbeid på pipe, fyringsanleggeller ildsted.



 
Dette betyr at endring av fasade eller arbeid på pipe m.v.

er byggeløyvepliktignår arbeidet utføres sammenmed annet

ombyggings-og reparasjonsarbeid.



Tilbyggingblir som før ikke byggeløyvepliktignår brutto

golvflate i tilbyggeter under 60 m2, selv om arbeidet ut-

føres i forbindelsemed ombyggings-eller reparasjonsar-

beider på et beståendebygg, jfr. likevel særregelenfor

bensin- og servicestasjoner.




Hvilke arbeider som må ha godkjenningav bygningsrådet,av-

henger etter bygningslovendelvis av bygningsrådetsskjønn

(jfr. lovens § 87 punkt 2a og 2b). En må regne med at det
i praksis blir en del grensetilfelleder det kan være tvil

om byggeløyveplikten. I slike tilfellevil det formentlig

være hensiktsmessigå rådspørrebygningsmyndighetenei kom-

munen. Eventuelle opplysningerfra bygningsmyndighetenebør

innhentesav den lokale nemnd før saken ekspederestil fylkes-

forsyningsnemnda,som er den instans som tar stilling til

spørsmåletom arbeidet må antas å komme inn under bestemmelse-

ne om byggeløyveplikt.

II

Behandlin en av søknader



Forsyningsnemnda/byggenemndaskal motta alle søknader om

byggeløyvefor ombyggings-og reparasjonsarbeiderog kon-

trollere at alle spørsmål i søknadsblankettener besvart.

Blankett H-025 - Søknad om byggeløyvefor ombyggings-og re-

parasjonsarbeider- skal nyttes i disse tilfelle.




Nemnda skal påse om det fremgår av saken at den er behandlet

av bygningsrådet,eller eventueltta kontakt ffiedbygnings-

myndighetenefor å kunne gi nødvendig påtegningved over-

sendelsentil fylkesforsyningsnemnda.



 
Ved forespørslerom byggeløyveer det viktig at nemnda

overfor byggherrenepresisererat byggeløyvebare kan gis

av fylkesforsyningsnemnda.Forsyningsnemnda/byggenemnda

må vise den største forsiktighetnår det gjeldet uttalelser

om utsiktenfor den enkeltebyggherre til å oppnå bygge-

løyve.




Får forsyningsnemnda/byggenemndai sitt arbeid kjennskap til

at ombyggings-eller reparasjonsarbeideutføres uten nød-

vendig byggeløyve,må forholdetstraks rapporterestil

fylkesforsyningsnemnda.Nemnda bør så vidt mulig oppgi

byggherrensnavn og adresse,byggeplassensadresse byggets

art og hvor langt byggearbeideter kommet.

III

Da bokførin




Ombyggings-og reparasjonsarbeidersom det er utstedt bygge-

løyve for, skal dagbokføresi egen dagbok eller spesielle

dagbokblad. Som foreløpigordningnyttes "Dagbok over bygg

i arbeid" som nå er i bruk til byggeløyve for nybygg og re-

gistreringer, Det blir spørsmålom å gi byggeløyvefor om-

byggings/reparasjonsarbeiderpå bygg i gruppene 3 + 4 til og

med 10, og en ber om at nemnda stryker ut overskrifteni dag-

boken som gjelder bygg, leiligheterog areal i disse grup-

pene. Overskriftenskal her være: Byggekostnaderi 1 000 kr

i hver gruppe.

Innføringeni dagboken dkjer for hver måned med jnr., dato,

navn og adresse samt byggekostnader,etter den gjenpartenav

byggeløyvesom nemnda mottar fra fylkesforsyningsnemnda.Den-

ne dagboken får foreløpigkarakter av løpendemånedsvisno-

tering av byggeløyver,og det blir intet månedsregnakapeller

månedsrapportover igangsettingav slike arbeider.

2:ber fullmakt

Erik W. Sollie

John Kr--Johan"'stliffrn



AVTRYKKAV § 87 OG § 93 I BYGNINGSLOVENAV 18. JUNI 1965

§ 87.
Emtling Gg reparasjon av bestående bygning.

1. Arbeid på bygning må ikke utføres, hvis det vil fore til at
bygningen kommer i strid med-denne loven herunder bestemmelser
gitt i medhold av loven — eller at den kommer ytterligere i strid
med loven enn den allerede er. På bygning som er i strid med regu-
leringsplan .nå ikke utføres arbeid som nevnt i nr.• 2 a eller c med
mindre reguleringsolanen felges. Vil annet arbeid på bygning som
nevnt, etter bygningsrådets skjønn, fore til at bygningens verdi blir
vesentlig ankt, kan rådet forby at arbeidet hlir utfort før kommunen
har avgjort om den vil gå til ekspropriasjon. Har kommunen ikke
gjort vedtak seinest måneder etter at søknad om byggetillatelse
er mottatt, må byggetillatelse gis, dersom vilkårene for dette ellers
er til stede.

Bygning som er i strid med reguleringsplan må ikke tas 1 bruk •
til annet formål enn tidligere.

2. Det som er bestemt i eller 1 rnedhold av denne loven om opp-.
føring av bygning, gjelder også for følgende arbeld:

endrin.g eller reparasjon av bygning når arbeidet etter byg-
ningsrådets sk jonn er så omfattende at hele bygningen i det
vesentlige blir fornyet (havedombygging).
Departementet kan -gi forskrift om hva som zdcal anses som
hovedornbygging og om framgangsmåten ved avgjerda,
endring eller reparasjon som etter bygningsrådets skjønn •med7
forer at enkelte deler av bygningen i det.vesentlige vil bli fornyet,

e. tilbygging, pUygging eller underbygging, •
d. oppforing, endring eller storre reparasjon av pipe, fyringsanlegg

eller ildstel
For de arbeld som er nevnt under a, kommer loven til anven-

delse på bygningen i dens helhet, for de arbeld som er nevut under
b—d, bare på de deler av bygningen som arbeidet omfatter.

3. Bygningsrådet kan sette som vilkår for å tillate et arbeid
at andre deler av bygningen settes i forsvarlig stand, hvis rådet
finner at disse er i så dårlig forfatning at det eJler ikke ville være
tilrådelig å utfore arbeidet.

4. Det som er bestemt 1 §§ 78 og 80, gjelder også for gjenopp-
føring av bygning og anlegg som der nevnt, når de er blitt ødelagt
eller revet, samt for gjenopptaking av driften når virksomheten har
vært innstilt minst i år, ag for vesentlig utviding eller endring aV
den tidligere drift eller bruksmåte.

§ 93.
Arbeid som, krever byggetillatelse.

Følgende arbeid herunder graving og fylling må ikke
utføres uten at søknad på forhånd ,er sendt bygningsrådet, og dette
deretter har gitt tillatelse:

Oppføring av bygning.
De arbeid som er nevnt i § 87.
Endring av fasade.
Ominnredning av bygning, når bygningen er i .strid med
reguleringsplan.
Oppforing av forstotningsmur og av innhegning mot veg. .•
Riving av bygning, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av
bygningsrådet (jfr. § 91).
Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning eller

del av bygning blir brukt til annet formål enn forutsatt i den tillat-
else som er gitt, eller til annet formål enn bygningen eller vedkom-
mende del av den tidligere har tjent.


