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LOV AV 26. MAI 1978 OM ENDRINdER I BYGNINGSLOVENM.M.
(FORENKLINGERI BYGGESAKSBEHANDLINGEN)

1. Om bak runnen for rundskrivet

Som kjent la det såkalte "Forenklingsutvalget"sommeren1976 i
sin utredningNOU 1976:27 Forenkliner i b esaksbehandlinen
fram forslag om en rekke lOvendringer.

Hovedkomiteenfor reformer i lokalforvaltningenhar i utred-
ningen NOU 1976:4 Funks'onsfordelin o administras'onsord-
nin er i boli olitikkenbl.a. fremmet forslag om boligsak-enes
Organiseringi kommun'en.e.

Forslagenei de to utredningeneble sendt landets kommuner o.a.
til uttalelse. I tillegg ble det avholdt fylkesvisemøter med
kommunenefor å orientereom forslagene. På bakgrunn av de
innkomneuttalelserog møter med berørte departementerm.v.,
fremmet så KommunaldepartementetOt.prp. nr. 63 (1976-77)jfr.
Gt.prp. nr. 10 (1977-78)Om lov om endringeri bygningsloven
m.m. (forenklingeri byggesaksbehandlingen)med forslag til en
rekke lovendringer. Stortingsvedtakeneer i hovedsak i sam-
svar med forslagenei proposisjonen,jfr. Innst. Ø. nr. 24
(1977-78)og forhandlingeri Odelstinget14. mars og 11. mai
og i Lagtinget21. april og 18. mai 1978. Stortingetsvedtak
ble sanksjonertav Kongen 26. mai 1978.

Regjeringensforslag om ny bestemmelsei bygningslovens§ 74
nr. 2 den såkalte uskjønnhetsparagrafen"fikk ikke tilslut-
ning i Stortinget. Den nåværendebestemmelseblir dermed frem-
deles gjeldende.

Regjeringensforslag for Stortingetvar også lov av 7. januar
1935nr. 2 om tinglysingforeslåttendret. I samråd med Justis-
departementetog Miljøverndepartementetble det vedtatt å utset-
te behandlingenav dette lovforslaget. Det ble i stedet fremmet
forslag om endret bestemmelsei utkast til lov om kartlegging,
deling og registreringav grunneiendom(delingsloven),jfr.
Ot. prp. nr. 50 (1977-78). Denne proposisjonener behandlet av
Stortinget,og Miljøverndepartementetvil orientereom den i et
eget rundskriv.



Følgende lover er endret:

Bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7.
Lov av 26. juni 1970 nr. 75 om vern mot vannforurensing.
Lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i herreds- og
bykommunene.
Lov av 16. juni 19'71nr. 1 om fylkeskommuner.
Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank.
Lov av 4. februar 1977nr. 4 om arbeidervern og arbeids-
miljø m.v.

/. Lov av 10. desember 1971 nr. 103 om planlegging i strand-
områder og fjellområder.

Endringslovene under punktene 1, 2, 5 og 7 trådte i kraft
26. mai 1978, de andre lover under punktene 3, 4 og 6 trer
i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I dette rundskrivet
vil vi orientere om lovendringene.

Da de aktuelle lover berører ansvars- og arbeidsområder i
flere departementer, er rundskrivet utarbeidet i samråd med
diL3Se.

I tillegg til endringene i lovene som er nevnt foran, er
deb- fremmet lovendringsforslag innenfor veg- og landbruks-
sektoren som også antas å ville føre til forenkling av bygge-
saksbehandlingen.

2. Hoved unktene i lovendrin ene

De vedtatte lovendringene tar sikte på å oppnå raskere saks-
behandling ved økt overføring av myndighet til lavere ledd
eller ved å overføre myndighet fra visse instanser bå områder
som dekkes tilfredsstillende av andre.

Bygningsrådet skal i større utstrekning enn tidligere sørge
for framdrift og samordning av byggesakene, slik at den som
søker om byggetillatelse ikke behøver å forelegge søknaden
for andre myndigheter enn bygningsrådet.

Bygningslovenhar gjennomgått de mest omfattende endringer.
I alt er her 24 paragrafer berørt. Endringene tar bl.a.
sikte på forenkling av nemndstrukturen i kommunene ved at
bygningsrådet har blitt tillagt flere gjøremål og har fått
styrket sin posisjon i forhold til andre myndigheter.

Helserådets og brannstyrets godkjenningsmyndighet etter
bygningsloven er falt bort. Likeledes vil Arbeidstilsynets
behandling av byggesaker falle bort der dette er forsvarlig.

Reglene for behandling av klage- og dispensasjonssaker er
forenklet ved at formannskapet er sløyfet som behandlingsledd.

Bygningsloven gir nå i større grad enn før kommunene adgang
til å delegere avgjørelsesmyndighet.

Kravet om at departementet (fylkesmannen) skal stadfeste
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reguleringsplanerer på visse vilkår opphevet for de kommuner
Som Miljøvern&epartementetbestemmer.

Kommuneloven/flkeskommuneloven er endret med sikte på for-
enklingeri behandlingenav kommunale/fylkeskommunalelåne-
opp-Ulk.

I husbankloven, arbeidsmiljøloven,strandplanloven og vann-
vernloven er foretattvisse justeringerbl.a. som følge av
endringenei bygningsloven.

Vi viser for øvrig til vedlegget som gir de endrede lov-
tekster og merknadertil dem.

3. pver an sbestemmeiser

Dispensasjonssaker

Søknader om dispensasjonsom er fremmet før lovendringen
settes i kraft, men som ennå ikke er behandletav formann-
skapet, sendes fylkesmannen/Statensbranninspeksjonuten
behandlingi formannskapet. Også saker som alt er behandlet
av bygningsråd/formannskap,kan fylkesmannenavgjøre i sam-
svar med de nye bestemmelsene.

Klagesaker

Klager over bygningsrådetsvedtak sendes fra bygningsrådet
til fylkesmannen.

Dette gjelder også klager som er kommet inn før lovendring-
enes ikrafttreden,men som ikke er behandlet av formannska-
pet.

Stadfesting av vedtekter

Dersom kommunestyrethar truffet vedtak om vedtekt før end-
ringslovensikrafttreden,skalsaken sendes departementetfor
behandlingetter de tidligerebestemmelser.

Godkjenningav vedtak om delegasjonav bygningsrådetsmyndig-
het

Er vedtak om delegasjonav bygningsrådetsmyndighettruffet
av formannskapetfør endringslovensikrafttreden,skal saken
sendes departementetfor behandlingetter de tidligerebe-
stemmelser.

L. Om saksbehandlinen i br esaker

De nye bestemmelsersom gjør bygningsrådettil den samord-
nende instans for behandlingenav en søknad om byggetilla-
telse, påleggerbygningsrådetog bygningsadministrasjonen
et stort ansvar,men gir muligheterfor en hurtigerebehand-
ling av byggesakene. Departementethenstillertil kommunene
å gi bygningsadministrasjonenden nødvendigestøtte for å
kunne gjennomføreen rask behandlingi de kommunaleetater.
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Etter bygningslovens§ 95 nr. 1 første punktum skal bygnings-
rådet snarestmulig behandleog avgjøre søknaden. Forvalt-
ningslovensregler vil også komme til anvendelse. Ved de
endringeri forvaltningslovensom trådte i kraft 1. januar
1978, er bl.a. kravet til rask saksbehandlingog til forvalt-
ningens veiledningspliktinnskjerpet,jfr. fv1. §§ 11 a og
11. 1-iciringenei forveltningslovener inntatt i Norsk Lov-
tidend avd. I nr. 16 for 1977 s. 403-423.

Ved kongelig resolusjon16. desember1977 er det fastsatt en
rekke forskriftertil forvaltningsloven,og dessutenhar
Justisdepartementetfastsatt forskrifterom forvaltningsorga-
nenes vegledningsplikt. Resolusjonenm.v. er inntatt i Norsk
Lovtidendavd. I nr. 39 for 1977 s. 1106-1118. Vi viser også
til at det i tilknytningtil forskrifteneom forvaltnings-
organenesvegledningsplikter fastsattnytt formularom klage-
rett, jfr. en ny fellesblankettnr. x-073. Blankettenkan
rekvireresfra Statens trykksakekspedisjon.

Kommunestyretsfastsettingav vedtekter som ikke trenger
stadfestin av de artementet

Vedtektertil bygningslovensbestemmelserer lokale forskrif-
ter som skal behandlesetter bestemmelsenei forvaltnings-
lovens kap. VII. Kommunestyretmå således,før vedtekt ved-
tas, utrede saken og gi institusjonerog organisasjonerm.v.
hvis interessersærlig berøres, anledningtil å uttale seg,
jfr. fv1. § 37. Når vedtekten er vedtatt,må den kunngjøres
i Norsk Lovtidendavd. II. Det vil ofte være hensiktsmessig
å kunngjørevedtektenogså i lokalpressen. Det vises ellers
til kravene i fv1. § 38.

Dersom det i vedtektsvedtaketikke er fastsatt et bestemt
tidspunktfor vedtektensikrafttreden,trer vedtekteni
kraft en måned etter den dag dakunngjøring fant sted i Norsk
Lovtidend,jfr. § 3 i lov av 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk
Lovtidendm.v.

Boli o b esakenes or aniserin

Ved siden av de foretattelovendringenevil det være aktuelt
med justeringerav annet regelverkmed sikte på enklere/ -
hurtigerebehandlingav byggesaker. Departementetvil anbe-
fale at kommuneneetter hvert gjennomgårsitt regelverkog
sin forvaltningmed sikte på slike forenklinger.

Hovedkomiteenfor reformer i lokalforvaltningenhar gått
inn for at kommunenebør samle boligsakenei ett utvalg og
en administrasjon,jfr. den foran nevnte NOU 1976:4.

Departementetvil anmode kommunene om å gå igjennomde kom-
munale nemndene i boligsektorenfor å se hvilke oppgaver som
med fordel kan samles i f.eks. bygningsrådet. Av hensyn til
publikum og byggesakenesframdriftvil en samlingav bygge-
sakene i én administrasjontrolig være en fordel. Publikum
vil da lettere kunne orientereseg og vite hvem man skal
henvende seg til i sin byggesak.
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Det er viktig at de personer som arbeidermed byggesakerer
innstiltpå at behandlingenskal skje så raskt og elfektivt
som mulig. Departementetmener med dette å ha satt i gang
en forenklingsprosesssom vi antar at kommunenerundt omkring
i landet vil følge opp. Om de mulighetersom er tilstede
for forenklinger,viservi bl.a. til Forenklingsutvalgetsinn-
stillingkap. 9: Forenklingog effektiviseringav bygnings-
myndighetenesinterne saksbehandling. Innstillingenble
sendt alle landets kommuner i sambandmed høringen sommeren
1976.

7. Forenklin sarbeidetframover

Det vil ha stor betydningfor den enkelte byggherreat bygge-
saken blir behandletuten unødig forsinkelse. Samfunns-
økonomiskehensyn tilsier også at byggesaksbehandlingenfore-
går på et mest mulig rasjoneltgrunnlag.

Da tidkrevendebyggesakerhar stor innvirkningpå mange
enkeltpersonersog kommuners økonomi, er det innlysendeat
forenklingstiltakbør gis økt oppmerksomheti tida framover.

Kommunaldepartementeter innstiltpå å undergi forenklings-
arbeidet en kontinuerligbehandling. Kommunene anmodes å
gjøre det samme for sitt arbeids-og ansvarsområde.

Vi vil i denne forbindelsepeke på de utvidete muligheter
som nå gis til delegasjon,jfr. bygningslovens§ 14 nr. 2.

Vi vil også peke på tiltak som er underutarbeidingpå sentralt
hold og som vil antas å lette kommunenesarbeid med bl.a.
byggesaksbehandlingen.Det legges nå opp til en enklere
behandlingsrutineved godkjenningav kommunenesgeneralpla-
ner. Videre arbeidesdet med et EDB-systemfor registrering
av grunneiendom,adresser og bygninger (GAB-systemet),som vi
antar vil lette kommunenesarbeid med bl.a. byggesakene.

Stortingetskommunal-og miljøvernkomiteunderstrekeri sin
innstillingom Ot.prp. nr. 10 (1977-78),Innst. 0. nr. 24
(1977-78)s. 7 at lovendringene"ikke vil ha den tiltenkte
effekt hvis ikke hver enkelt kommune arbeider aktivt for å
få kortet ned saksbehandlingstiden".

I denne forbindelsevil departementetpeke på de muligheter
som ligger i en forenklingav det lokale forskriftsverk.

Vi vil også legge til at kommunenebør framskynderegule-
ringsarbeidet. Arbeidet med enkeltbyggesøknadenevil
dermed bli redusert.

Med hilsen

11/
Arne Nilsen

an Kristians:r(-1"‘"
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Vedlegg 1

LOVTEKSTENE


Nedenfor er gjengittde lovbestemmelsersom er endret.

A.

LOV OM ENDRINGER I BYGNINGSLOVENAV 18. JUNI 1965 NR. 7

4 første ledd skal lyde:

Vedtekt gis av kommunestyretetter at b nin srådet er itt
anlednin til å uttale se . Dersom ikke annet er bestemt i
denne lov må vedtekten stadfestesav de artementetfor
bli ldi Ved stadfestinen kan de artementetgjøre de
endringersom finnes pakrevd.

§ 7 skal lyde:

Dispensasjon.

Når særlige grunner foreligger,kan departementetetter
grunngittsøknad, o etter at b nin srådet har uttalt se ,
gi dispensasjonfra bestemmelseri denne lov, ve tekt eller
forskrifteller fra reguleringsplan.

Før bygningsrådetav ir uttalelse skal naboer og gjenboere
varsles på den måte som er nevnt i.§.94 nr. 3. Særskilt 
varsel er likevel ikke nødvendi når dis ensas'onssøknaden
fremmes samtidi med søknad om tillatelseetter 9 eller
når søknadenå enbart ikke berører naboenes interesser.

Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Ved vedtekt kan det bestemmesat den myndighet som er
lagt til departementeti nr. 1, helt eller delvis overføres
til bygningsrådet. I de kommuner som de artementetut eker,
er slik vedtekt ldi uten de artementetsstadfestin .

§ 8 første ledd skal lyde:

Ved vedtekt som er ldi uten de artementetsstadfestin ,
kan et estemmesat bygningsradetetter søknad kan gi
midlertidigdispensasjonfra bestemmelseri denne lov, ved-
tekt eller forskrift eller fra reguleringsplan,når rådet
finner det ubetenkelig,og,forholdetuten for store vansker
vil kunne rettes. Re lene i § 7 nr. 1 annet ledd om vars-
lin 'eldertilsvarende.

Ny § 8 a skal lyde:

Dele as'on av kommunestrets m ndi het til formannskaet.

Kommunest ret kan dele ere sin m ndi het etter denne lov
til formannskaet. Dette 'elderikke 'øremaletter lovens
ka ittel I ka ittel II med unntak av 9 annet le d o 1
nr. ka ittel I-IV o 35 nr. 1 første ledd 3 , 37,
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( nr. 4 o 109 annet ledd.

§ 9 første ledd og nytt annetledd.skal lyde:

I hver kommune skal det være et bygningsråd. Bygningsrådet
skal utføre de gjøremål som er lagt til rådet i denne lov,
forskrift og vedtekt, og føre tilsyn med at bygningslovgiv-
ningen holdes i kommunen. Kommunestret kan le e andre
'øremåltil b nin srådet.

Kommunest ret kan i enerelleretnin slin'er for virksom-
heten.

§ 9 nåværendeannet til fjerde ledd blir tredje til femte
ledd.

§ 12 nytt nr. 5 skal lyde:

Ordførereno rådmannen kontors'efen har ad an til å del-
ta i b nin sradetsmøter.

§ 13 første ledd skal lyde:

Kommunestyretkan opprettestillingersom bygningssjefog
reguleringssjefog kan bestemmeat det skal tilsettestek-
niske o andre k ndi e t'enestemenn.

§ 14 nr. 2 skal lyde:

G'øremål som i eller i medhold av denne eller annen lov er
la t til b nin sradet kan etter vedtak av kommunestret
legges til


b7 nin ss'efen eller annen t'enestemann

et arbeidsutval å hø st 3 av b nin srådetsmedlemmer
som b nin sradet selv vel er.

Før kommunestret ør vedtak om dele as'on skal b nin s-
r det o b nin ss'efenha hatt høve,til a uttale se .
F lkesmannenskal underrettesom vedtaket.

B nin srådet kan selv treffe beslutnin om dele as'on
enkeltsakero ellers for et av renset kort tidsrom.

§ 14 nr. 3 siste punktum oppheves.

§ 17 første og nytt annet ledd skal lyde:

Avgjerder av bygningsrådetkan påklages til departementet.
Klagen settes skriftligfram for bygningsrådet,som enten
kan om 'øreav 'erdadersom det finner kla en be runnet,
eller i uttalelse om kla en o sende saken til de artementet.

Av 'erderav m ndi het som nevnt i § 14 nr. 2 første ledd
kt. a o b kan akla es til de artementet. Kla en settes
skriftli fram for vedkommendem ndi het som kan om 'øre
av 'erdadersom den finner kla en be runnet. I motsatt fall
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foreleF es saken for bv nin srådet, som behandlersaken etter
bestemmelsenei første ledd annet unktum.

§ 17 nåværendeannet og tredje ledd blir tredje og fjerde ledd.

§ 17 nåværendefjerde ledd oppheves.

§ 27 nr. 3 nytt annet ledd skal lyde:

de kommuner som er nevnt i nr. 6 skal b nin srådet i sam-
band med kunn 'ørin etter re lene i første ledd le e saken
fram for fvlkeskommuneno de statli e fa or aner som har
særli e interesseri omradet med en rimeli frist for ut-
talelse.

-§27 nr. 6 skal lyde:

de kommuner de artementetut eker skal re ulerin s lan som
er vedtatt av kommunestret ikke stadfestesav de artementet.
Planen skal ha de samme rettsvirkniner som stadiestetre u-
lerin s lan. For re ulerin s lan som er vedtatt av kommune-
st ret i disse kommuner 'elderbestemmelseneom kunn •ørin
i nr. 5 tilsvarende. B nin sradet skal dessuten sende avtr kk
av lanen til f lkeskommuneno de artementet.

Kommunest rets vedtak etter fore ående ledd kan åkla es etter
•forvaltninslovens re ler uten hens n til unntaket i dennes

28 annet ledd. De artementeter kla einstans. Kla en settes
fram skriftli for kommunest ret som ir uttalelse o sender
saken 'ennomf lkesmannentil de artementet.

Dersom det foreli er innsi elser mot lanen fra f lkeskom-
munen eller fra statli fa ndi het hvis saksomradeblir
berørt skal den behandles etter bestemmelsenei nr. 5.

§ 27 nytt nr. 7 skal lyde:

Reguleringsplansom omfatter område i annen kommUne, jfr.
§§ 2 og 30, skal legges fram for denne til uttalelse. Slik
_lan skal alltid sendes de artementettil stadfestin .

§ 60 første ledd første punktum skal lyde:

Når særlige grunner taler for det, kan departementetetter
søknad fra en kommune vedta at det i kommunen skal være en
skjønnsrettpå 5 medlemmer til å avgi skjønn etter denne
loven o i saker om frivilli e erverv av runn o retti -
heter som kunne vært eks ro riert av erververenetter
bestemmelsenei denne lov.

§ 62 nr. 2 nytt annet ledd skal lyde:

En kommune kan la foreta kart o o målin sforretnin over
eiendom i kommunen uten særskiltkrav fra retti hetshaver.

§ 65 første ledd siste punktum oppheves.
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§ 65 tredje ledd skal lyde:

Hvor det etter bygningsrådetsskjønn vil være forbundetmed
uforholdsmessigstor kostnad å gjennomførebestemmelsenei
annet ledd, eller hvor særlige grunner ellers tilsier det,
kan b nin srådet odk'enne en annen ordning.

§ 66 nr. 2 første ledd siste punktum oppheves.

§ 66 nr. 2 tredje ledd skal lyde:

Hvor det etter bygningsrådetsskjønn vil være forbundetmed
uforholdsmessigstor kostnad å gjennomførebestemmelsenei
første og annet ledd, eller hvor særlige grunner ellers til-
sier det, kan b nin srådet odk'enneen annen ordning.

§ 67 første ledd bokstav b og c skal lyde:

hovedkloakk,herunder i tilfelle også særskilt overvanns-
ledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan
ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Byg-
ningsrådetkan godta kloakkforbindelsetil annen hoved-
kloakk, og

hovedvannledningfører til og langs eller over tomta.
Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.
Bygningsrådetkan godta vannforsyningfra annen vannledning.

§ 69 nytt nr. 4 skal lyde:

Ved vedtekt kan bestemmesat b nin srådet kan samt kke i at
det i stedet for bilo stillin s lasser å e en runn eller
å felles areal bIir innbetaltet belø r. man lende lass
til kommunen for b in av arkerin sanle . Kommunest ret
bestemmerhvilke satser som til enhver tid skal 'eldei
slike tilfelle.

§ 72 første ledd skal lyde:

Bygningmed mer enn 2 etasjer kan bare føres opp hvor det
har heimel i reguleringsplan. Det samme gjelderhvis byg-
ningens høyde fra terrengettil skjæringslinjenmellom
fasadeflatenog takflaten (gesimshøyden)er over 8 m eller
høyden fra grunnen til mønet er over 9 m. Nærmere bestem-
melser, herunder om beregningsmåtenfor etasjetallog høyde,
gis ved forskrift.

§ 74 skal lyde:

Planløsningog utseende

1. Bygningmed oppholdsromfor mennesker skal ha forsvarlig
planløsning,herunder tilfredsstillendelysforhold,iso-
lasjon, oppvarming,ventilasjonog brannsikrin.
B nin som faller inn under lov av . februar 1977nr. 4
om arbeiderverno arbeidsmil'ø skal videre til reds-
stille kravene til et fullt forsvarli arbeidsmil.ø.
Nærmere bestemmelserkan is ved forskrift.
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2. Bygningsrådetskal se til at ethvert arbeid som omfattes
av lovens § 93, blir planlagt og utført slik at det etter
rådets skjønn tilfredsstillerrimelige skjønnhetshensyn
både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Skjemmende
farger er ikke tillatt og kan kreves endret.

§ 75 skal lyde:

Privet - w.c.

For hver familieleilighetskal det være eget vannklosett
eller privet. B nin srådet kan også ellers påby at byg-
ning skal forsynes med privet og lastsetteri tilfelle
privetenesantall.

Hvor det er tilfredsstillendevannforsyningog avløp, kan
kommunestyretetter at b nin srådet har uttalt seg, gi
IDåbudom installeringav vannklosettfor bestemte strøk.
Under samme forutsetningkan b nin srådet påby instal-
lering av vannklosettfor enkelte eiendommer.

§ 88 skal lyde:

Dispensasjonfra § 87.

Bygningsrådetkan dispenserefra bestemmelsergitt i eller i
medhold av denne loven for de arbeid som er nevnt i § 87, når
det finnes forsvarligut fra helsemessigeog brann- og byg-
ningstekniskehensyn, og arbeidet ikke fører til at bygningen
kommer ytterligerei strid med loven enn den er fra før.
Rådet kan sette vilkår for dis ensas'onen.

§ 92 første ledd siste punktum skal lyde:

Det samme gjelder § 75 om privet og vannklosett,men slik
at påbud etter § 75 nr. 2 annet punktum gis av kommunestyret,
og slik at b nin srådet kan godta at ett vannklosettinn-
stallerestil felles bruk for flere leiligheter.

§ 92 tredje ledd første punktum skal lyde:

Ved endring av beståendebygning og ved oppussingav fasade,
'elder§ 74 nr. 2 tilsvarende.

§ 93 nytt tredje ledd skal lyde:

Ved vedtekt som er ldi uten de artementets stadfestin ,
kan bestemmesat re lene i første ledd ikke skal 'eldefor
b nin som føres o i tilkn tnin til eksisteren e beb -
else a eiendommeno som

ikke har større runnflate enn 10 m2,

ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,

) ikke skal nyttes til beboelse eller nærin sdrift eller
som garasje e er naus .

Slik vedtekt kan også fastsettes for mindre forstøtnings-
mur o for innhe nin mot ve . F lkesmannen skal straks
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under ettes om fastsettelseav vedtekt som nevnt i dette ledd.

§ 94 nr. 2 skal lyde:

Når arbeidet etter bestemmelseri lovgivningener betinget
av tillatelseeller samtykkeogså fra annen myndighet enn
bygningsrådet,eller når planer for arbeidet skal legges
fram for slik myndighet, skal det o 1 ses i søknadenom
b etillatelseom saken har vært la t fram for slik m di -
het. Foreli er av 'erdeller uttalelsefra vedkommende
instans ska denne vedle es søknaden.

§ 95 nr. i skal lyde:

Bygningsrådetskal snarestmulig behandle og avgjøre søknaden.
Når srbeidet er betin et av tillatelseeller samt kke fra
annen m n i het eller nar laner for arbeidet skal le es
fram for slik m di het kan radet likevel vente me av-
'øresaken inntil det foreli er av 'erdeller uttalelse fra

vedkommendem ndi het.

§ 95 nr, 2 skal lyde:

Før tillatelseetter § 93 blir gitt, skal bygningsrådetse
til at arbeidet ikke vil stridemot bestemmelsen-somer gitt
i eller i medhold av denne loven.

Når arbeidet etter denne loven eller andre lover krever til-
latelse eller samtykkefra helserådet,brannstyret,arbeids-
tilsynet,vegmyndighet,havnem ndi het vannvernmndi et,
Sivilforsvaret 'ordlovm di het friluftsmndi het fred-
nin sm ndi het o etablerinsm ndi het, eller planer for
arbeidet skal legges fram for myndighet som nevnt, skal byg-
ningsrådetforeleggesaken for vedkommendemyndighet,hvis
avgjerd eller uttalelse ikke er innhentetpå forhånd. Ved
forskriftkan denne bestemmelseutvides til også å gjelde
overfor andre myndigheter.

Når arbeidet krever tillatelseeller samt kke av m ndi het
som nevnt i fore ende ledd kan b nin sradet innenfor sitt
m ndi hetsomradeav 'øresøknadenmed forbeholdom at arbeidet
ikke settes i an før nødvendi tillatelseeller samt kke
foreli er fra annen m ndi het.

§ 95 nr. 3 første punktum skal lyde:

Bygningsrådetskal straks gi skriftligmelding om vedtaket
til søkeren og til de naboer o 'enboeresom har rotestert.

II

Denne lov trer i kraft straks,med unntak av § 74 nr. 2 som
trer i kraft fra 1. januar 1979.
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B.
LOV OM ENDRING I LOV 26. JUNI'
FORURENSING

1970 NR. 75 OM VERN MOT VANN-

§ 6 annet ledd skal lyde:

For forurensingsom står i forbindelsemed plan som nevnt,
i første ledd, anses tillatelse itt etter loven her når
planen er.blitt,endel,ieetter bestemmelser
forutsattat.forurensin—ss.srzliriålet:113rvært.forelat o
odkientav forurensIn sm ndi hetene. lanle in s-



m ndi hetene skal se at planens øsning av vann- og
k oa,kspørsm et og andre vannforurensingsspørsmålikke
avviker fra de krav nærværendelov ellers stiller fer at
tillatelsetil forurensingskal kunne gis, I forbindelse
med odkiennin stadfestin eller eventueltendeli ved-
tak av plan kan det s illes vilk r som o andlet i 11.

II
Denne lov trer i kraft straks.

C.

LOV OM ENDRING I LOV 12. NOVEMBER 1954 NR. 1 OM STYRET I
HERREDS- OG BYKOMMUNENE

§ 53 skal lyde:

En kommune kan ikke rettsgyldigpantsette sine eiendeler 
til sikkerhetfer,andres 'eld unntatt til sikkerhet
for lån som brukes til videre utn ttelse utvidelse eller
forbedrin av den kommunale eiendel.

§ 59 første ledd nr. 1 skal lyde:

1. å ta opp lån eller garanterefor lån eller andre øko-
nomiske forpliktelser. Gjelder det vedtak om å ta opp
eller garantere for lån, kan Kongen eller den han gir
fullmakt,som vilkår for godkjenningenfastsetteav-
dragsmåteog avdragstidfor lånet, jfr. § 51, eller
hvor lenge garantien skal vare, jfr, 52. ,LåneopP-



tak eller arantier for,.14nav statsbanker offentli e
fond eller andre statsmidlertren er ikke odk.ennin
etter denne bestemmelse.

II
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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LOV OM ENDRING I LOV 16. JUNI 1961 OM FYLKESKOMMUNER

§ 50 skal lyde:

En fylkeskommunekan ,ikkerettsgyldigpantset,teeine eien  
deler til sikkerhertfor andres, feld unnatt,tj.„1_,sikkerhet-
for 1 ecm .brukeetil„videre,ut -ttelse utvidelsee er
forbedrin-av den f lkeskommunaleeiende .

§ 60 nr. 1 skal lyde:

1. å ta opp lån eller å garanterefor lån eller andre
økonomiskeforpliktelser. Gjelder det vedtak om å ta
opp eller garanterefor lån, kan Kongen som vi1k4r
for godkjenningenfastsetteavdragsmåteog avdragstid
for lånet, jfr. § 48, eller hvor lenge garantien skal
vare, jfr. 49. Kon en kan bestemme at låneo tak o
arantierunder,visse belø s enser ikke tren er o -
k ennin o kan fastsetteforskrifterfor sli e
1 eo tak o arantier. eo tak el er, aran j:er
for 1 av statsbanker,offentli•e•ond el er an re
statsmidlertren er i ke odk'ennin e er denne
bestemmelse._

II

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer,




LOV OM ENDRING I LOV 1. MARS 1946 NR. 3 OM DEN NORSKE
STATS HUSBANK

§ 11 annet ledd skal lyde:

Kommunest et kan bestemme at annen kommunaln mnd skal
være usnemnd.

§ 14 annet ledd skal lyde:

Nemnda påser at lånesøknadener i formell,orden og at vil-
kårene for å yte lån er til stede. Den ir uttalelse om
å tilrå eller frarå at søknadeninnvi ges. en gir
uttalelse kan den kreve framlagtnye opplysh3:n.brog i
tilfe e avvente forhåndstakstetter sjette ledd. Den kan
også rette henstillingtil lånsøkerenom endringeri bygge-
plan og finansieringsplan.

§ 14 fjerde ledd skal lyde:

Husnemndakan gi formanneneller sekretæreni nemnda full-
makt til å i uttalelse å vegne av nemnda. Uttalelsene 
skal refereresi første møte i nemnda.

II
Denne lov trer i kraft straks.
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F.

LOV OM ENDRING I LOV 4. FEBRUAR 1977 R. 4 OM ARBEIDERVERN
OG ARBEIDSMILJØM.V.

§ 19, nytt fjerde ledd skal lyde:

De arte entet fastsetteat forhåndssamtkke ikke er
nødvendi for s esae11e arbeids lasser eller ni er
eller endri er i b nin er n r dette er ubetenkeli ut
fra hens net il arbeidsmiløet.

II

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

G,

LOV OM ENDRING I LOV 10. DESEMBER 1971 NR. 103 OM PLAN-
GGING I STRANDOMRÅDEROG FJELLOMRÅDER

§ G tredje ledd, fjerde og femte punktum skal

Klagen settes fr skriftlig for bygningsrådetog sendes
. ennoz lkesutval et til departementet. B nin srådet

o f esu va et bør gi uttalelse til klagen.

II

Denne lov trer i kraft straks.
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Ved1egg 2

MERKNADERTIL DE ENKELTE LOVENDRINGENE

A. BYWINGSLOVEN

Til § 4

Kommunestyretsvedtak om vedtekt kan i visse saker nå bli gyldig
uten departementetsstadfesting,jfr. §§ 7, 8 og

(33. Før kommunestyrettreffer vedtak om vedtekt, skal byg-
ningsrådetvære gitt anledningtil å uttale seg. Vi viser ellers
til merknadeneforan under 5. Kommunestyretsfastsettingav
vedtektersom ikke trenger stadfestingav departementet.

Til § 7 nr. 1

Etter lovendringenkan dispensasjonmeddeles uten at det fore-
ligger anbefalingfra bygningsrådet. Den tidligereordning om
at dispensasjonssakeri visse,tilfelleskulle foreleggesfor-
mannskapet,er bortfalt. Departementetgår iikevel ut fra
at dispensasjonsmyndighetentar omsyn til de kommunalebygnings-
myndighetersvedtak i saken.

Nabovarslingsregleneer presisert.

Til § 7 nr. 2

Vedtekt om delegasjonav departementets(fylkesmannens)myn-
dighet til bygningsrådeter gyldig uten departementetsstad-
festing i de kommuner departementetutpeker.

Dep;Irtementetvil etter samråd med fylkesmenneneog fylkes-
kommunenekomme tilbake til spørsmåletom hvilke kommuner ord-
ningen kan omfatte. De aktuellekommuner vil få høve til å
uttale seg før endeligvedtak treffes.

Til §

Vedtekt om midlertidigdispensasjontrenger ikke lenger depar-
tementetsstadfesting,og det stilles ikke lenger bestemte krav
til kommunenstekniske administrasjon.

Til § 8 a

Det er åpnet adgang for kommunestyrettil å delegere sin
myndighet etter bygningsloventil formannskapet. Delega-
sjonsadgangengjelder likevel ikke i visse saker som er an-
sett som så viktige at avgjørelsenbør treffes av kommune-
styret.

Til § 9

Kommunestyrethar fått adgang til å legge gjøremåletter andre
lover enn bygningsloventil bygningsrådet. I den forbindelse
bemerkes at kommunen skal stå friere i organiseringenav sin
administrasjon,jfr. endringeni § 13 og også endringen
husbanklovens§ 11 annet ledd om at kommunestyret.kanbestemme
at annen kommunalnemnd skal være husnemnd.

Paragrafensnye annet ledd gir kommunestyrethjemmel til
å gi generelle retningslinjerfor bygningsrådetsvirksomhet.



vi vil presisere at det ikke er meningen at kommunestyret
skal ta del i behandlingenav den enkelte byggesak.

Til § 12

Kommunens ordfører og rådmann (kontorsjef)får nå rett til
å delta i bygningsrådetsmøter på samme måte som i utvalg
m.v. som er oppretteti medhold av kommuneloven. De får
tale- og forslagsrett,men ikke stemmerett.

Til § 13

Endringen gjør det klart at kommunestyretkan tilsette såvel
tekniske som andre kyndige tjenestemenni bygningsadministra-
sjonen.

Til § 14

Vedtak om delegasjonav bygningsrådetsmyndighet etter byg-
ningsloven eller annen lov skal heretter treffes av kommune-
styret. Vedtaket er gyldig uten departementetsgodk>nning.
Delegasjonkan skje til bygningssjefeneller annen skikket
kommunal tjenestemann,også utenfor bygningsadministrasjonen.
Dette har sammenhengmed at bygningsrådetkan tilleggesopp-
gaver også etter andre lover enn bygningsloven. Delegasjon
kan også skje til et arbeidsutvalgsom utpekes av og blant
bygningsrådetsmedlemmer. Bygningsrådetkan dessuten selv
delegere sin myndighet i den enkelte sak eller for et av-
grenset, kort tidsrom, f.eks. i sommerferietiden.
Gjeldendebestemmelsei bgl. § 14 nr. 3 siste punktum er opp-
hevet. Klageregleneer nå samlet i § 17.

Til § 17

Klage over vedtak truffet av bygningsrådeteller andre etter
delegertmyndighet,skal ikke lenger foreleggesformannskapet
til uttalelse. Reglene for behandlingav klager er klarere
formulerti de nye bestemmelseri § 17. Forvaltningslovens
regler gjelder ellers for klagebehandlingen. Klage over ved-
tak truffet av myndighet som nevnt i § 14 nr. 2 pkt. a og b,
kan påklages til departementet(fylkesmannen),men likevel
slik at nevnte myndighet eller bygningsrådetselv kan omgjøre
vedtaket dersom klagen finnes begrunnet.

Til § 27

de kommuner departementet(Miljøverndepartementet)utpeker,
kan kommunestyretvedta reguleringsplanuten at vedtaket
trenger departementetsstadfesting. Kommunestyretsplanved-
tak kan påklages til departementet-(fylkesmannen).

Vi vil peke på at når kommunestyretsplanvedtaker endelig,
skal planen kunngjøresi samsvarmed bestemmelseni § 27 nr. 5.

Dersom det foreliggerinnsigelserfra fylkeskommunaleller
statlig fagmyndighethvis saksområdeblir berørt, eller plan-
utkastet omfatter områder i annen kommune, trenger planen
stadfestingav departementet.
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Utpeking av kommunervil skje på samme måte som angitt-i
merknadeneforan til § 7 nr. 2.

Til § 60

Det er foretatt en presiseringi bestemmelsenfor å klargjøre
at også skjønn som skal holdes i henhold til frivilligsam-
tykke til grunnavståelsei tilfelleder ekspropriasjonetter
bygningslovenellers kunne vært gjennomført,skal holdes for
den særskilteskjønnsrettetter bygningsloven,der slik rett
er opprettet.

Til § 62

Kommunen har fått hjemmel til på eget initiativå la foreta
kart- og oppmålingsforretningover eiendom i kommunen. Det
kan være hensiktsmessigat kommunenuavhengig av krav fra
den enkelte rettighetshaverkan foreta kartleggingog opp-
måling f.eks. av større sammenhengendeområder. For slik
kart- og oppmålingsforretningkan kommunen ikke kreve gebyr.

Til §§ 65, 66 og 67

I disse paragrafeneer kravet om helserådetsog/ellerbrann-
styrets samtykke sløyfet. Forutsetningenfor denne ordningen
er at bygningsrådetgjør helserådetkjent med sine godkjen-
ningsvedtakvedrørendekloakkutslipp,og at helserådet skal
ha adgang til å påklage slike vedtak. Regler om varslings-
plikt og klagerettvil bli inntatt i forskriftenetil vann-
vernloven om kloakkutslippi områder med spredt bolig- og
fritidsbebyggelse. I andre områder skal spørsmåletom
kloakkutslipppå forhånd være forelagt for helsemyndighetene
etter vannvernlovensbestemmelsereller etter bygningslovens
planleggingsbestemmelser.Inntil ovennevnteforskrifterer
vedtatt, ber vi om at bygningsrådetunderretterhelserådetom
godkjenningsvedtakvedrørendekloakkutslippsom ikke tidligere
er godkjent av helsemyndighetene,og at helserådetgis adgang
til å påklage vedtaket.

Til § 69

Ved praktiseringenav bgl. § 69 med vedtekterhar det vært
tvil om bygningsrådetkunne samtykkei at det i stedet for
biloppstillingsplasserpå egen grunn eller på felles areal,
innbetaleset beløp pr. manglende plass til kommunen for
bygging av parkeringsanlegg. Slik ordning kan nå fastsettes
ved vedtekt. Departementetantar at slik vedtekt vil gi
kommunen adgang til å disponerede innbetaltebeløpene til
bygging av offentligeparkeringsplasser.

Til § 72

annet punktum er gesimshøydenendret fra 7 til 8 meter.

Til § 74 nr. 1

Bestemmelsener endret slik at ansvaret for bygningens
planløsningm.v. mer direkte legges på byggherren,samtidig
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som bygningsrådetfortsatthar hjemmel til å gripe inn.
Kravene til brannsikringog forsvarligarbeidsmiljøer nye
i forhold til tidligereregler. Det er gitt hjemmel til
ved forskrift,å gi nærmere bestemmelservedrørendear-
beidsmiljøeti visse bygninger. Se for øvrig merknadene
til 'arbeidsmi1jøloven.

Til § 74 nr. 2

Som tidligerenevnt ble det ikke flertall i Stortingetfor
Regjeringensforslag om ny bestemmelsepå dette punkt.
Paragraf74 nr. 2 er såledesbeholdt uendret. Ved en inkurie
er ikrafttredelsesbestemmelseni II ikke blitt rettet i
samsvarmed dette, men det har ingen praktisk betydning.

Til § 75

Som en konsekvensav at kravet om helserådetsgodkjenning
av kloakkløsningerer sløyfet,er helserådetslovbestemte
gjøremål etter §§ 75 og 92 opphevet.

Til § 88

Bygningsrådethar nå fått myndighettil å dispenserefra
bygningslovensbestemmelserogså for hovedombygging,og
det er gjort visse lempningeri vilkårenefor å kunne gi
dispensasjon.

Til § 92

Om endringenei første ledd viser vi til merknadenetil
§ 75. Tredje ledd første punktum er endret for å få like-
lydendehenvisningtil reglene i § 74 nr. 2 både i §§ 84 nr. 1
annet ledd, 92 tredje ledd og 103 nr. 1 fjerde ledd.

Til § 93

Ved vedtekt kan kommunestyretunnta mindre byggverkfra kravet
om byggetillatelse. Denne bestemmelseni § 93 er en rammebe-
stemmelse. Kommunenkan ved vedtekt f.eks. regulere antallet
av slike mindre bygninger som kan tillates pr. eiendom. Vi
vil presisere at bygningslovensbestemmelserellers, f.eks.
om avstandmellom bygningerog fra nabogrense,gjelderfor
slike bygninger.

Til §§ 94 og 95 nr. 1

Bestemmelseneer endret under hensyn til de nye bestemmelser
i § 95 nr. 2 om bygningsrådetssamordningsfunksjon.Vi viser
til merknadeneforan under pkt. 2 og 4.

B. VANNVERNLOVEN

Med bakgrunn i endringeni bygningslovens§ 27 nr. 6 er det
foretatt en justeringi lov 26. juni 1970 nr. 75 om vern mot
vannforuren,sing.

Ti1latelsetil utslipp anses gitt når planen er blitt endelig
godkjent etter bygningslovensbestemmelser,jfr. bygnings-
lovens § 27 nr. 6
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C. KOMMUNELOVENOG FYLKESKOMMUNELOVEN

Kommunelovgivningener i første rekke endret slik at kommu-
nale og fylkeskommunalevedtak om å ta opp lån eller garan-
tere for lån i statsbanker,offentligefond eller av andre
statsmidlerikke lenger skal trenge.særskiltgodkjenningav
fylkesmanneneller departementet.

Videre er det foretattvesentligeendringeri kommunelovgiv-
ningens pantsettelsesbestemmelser.De spesiellebegrensninger
i kommunens-og fylkeskommunenspantsettelsesadganger i det
vesentligeopphevet. Som hovedregelvil kommuner og fylkes-
kommuner etter lovendringenestå i samme rettslige stilling
som andre låntakeremed hensyn til adgangen til å pantsette
sine eiendeler. Det er likevel opprettetet særskiltforbud
mot pantsettelsetil sikkerhetfor andres gjeld.

Kommunale og fylkeskommunalepantsettelsesvedtakskal ikke
lenger trenge godkjenningav fylkesmanneneller departementet.

I fylkeskommunelovens§ 60 er det åpnet adgang for Kongen til
å bestemme at fylkeskommunalelåneopptakog garantierunder
visse beløpsgrenserikke skal trenge godkjenning.

Endringene i kommunelovenog fylkeskammunelovenvil tre i
kraft fra et senere tidspunkt som vil bli fastsattved kon-
gelig resolusjon. I forbindelsemed meddelelse om ikraft-
tredelsenvil departementetredegjørenærmere for endringene
i et særskilt rundskriv.

Ovennevnteendringervil føre til en enklere saksgangfor en
rekke av kommunenesog fylkeskommuneneslåne- og garantisaker.

HUSBANKLOVEN

Husbanklovens§ 11 annet ledd er endret slik at kommunestyret
kan legge husnemndasoppgaver til en annen kommunal nemnd.

Husbanklovens§ 14 annet og fjerde ledd er endret for å klar-
gjøre den kompetansesom de kommunalemyndigheternå laktisk
har ved behandlingenav husbanksaker.

Departementetvil i denne sammenhengminne om delegasjons-
adgangen fra husnemndatil administrasjonen. Denne mulighet
bør benyttesså langt det er hensiktsmessigog forsvarlig.

ARBEIDSMILJØLOVEN

§ 19 i arbeidsmiljølovenav 4. februar 1977har fått et nytt
fjerde ledd da det tidlig ble klart at det ville være behov
for en forenklingav den saksprosedyresom det opprinnelig
var lagt opp til. En arbeidsgruppeunder departementethar
nå lagt fram en innstillingom hvilke byggesaker som kan
holdes utenfor forhåndskontrollentil Arbeidstilsynet.
Gruppa har også vurdert hvilke regler som kan føres over
fra forskriftertil arbeidsmiljøloventil byggeforskriftene.
Slike overføringervil kunne forenkle saksbehandlingenda
bygningsrådeti den vanlige saksbehandlingenvil kontrollere
forhold som arbeidstilsyneti dag må kontrollere.
Innstillingener nå ute på høring.
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F. STRANDPLANLOVEN

I forbindelsemed endringerav saksbehandlingsreglenefor
klageetterbygningsloven,er strandplanlovens§ 6 endret
slikat det ikkelengerer et lovbestemtsaksbehandlingskrav
at klagesakeretterstrandplanlovenskal sendesgjennomfor-
mannskapetfor uttalelse.


