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Rundskriv H-25/80
J.nr. 4011/80D
17, november 1980

Til fylkesmenneneog fylkeskommunene

UTPEKIMG AV KOMMUNER DER KOMMUNESTYRETKAN VEDTA VEDTEKT
TIL BYGNINGSLOVENS§ 7 NR. 2 UTEN AT VEDTAKET TRENGER
DEPARTEMENTETSSTADFESTING

Ved lov av 26. mai 1978 om endringer i bygnings-

loven m.m. er det i bygningslovens 7 nr, 2 gitt bestem-



melser om at i de kommuner departementetutpeker,skal

vedtekt om overføringav departementetsdispensasjonsmyn-

dighet til bygningsrådetvære gyldig uten departementets

stadfesting. Spørsmåletom den nærmere utpeking av

kommunene ble tatt opp i departementetsrundskrivav

6. juli 1978 og 14. september1979 tiI fylkesmennene. I

sistnevnterundskriv - som også ble sendt fylkeskommunene-

fremla departemenueten liste over kommuner som ble ansett

for å være aktuelleforordningen,samtet forSlag til rammer

for vedtekten. Departementetbad i rundskrivetom uttalelse

fra fylkesmennene,fylkeskommuneneog fra de kommuner som

kunne anses aktuelle. Det fremgårav uttalelseneat

departementetsforslag er positivtmottatt.

På bakgrunn av de retningslinjerfor utpekingav

kommuner som er nevnt i rundskrivetav 6. juli 1978, og

under hensyn til de innkomneuttalelserhar departementet

med hjemmel i bygningslovens§ 7 nr. 2 annet punktum utpekt

følgende kommuner til å kunne vedta vedtekt som er gyldig

uten departementetsstadfesting:
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østfold

Ralden, Sarpsborg,Predrikstad,Moss, Borge, Skjeberg,

Askim, Tune, OnsøY og RYgge.

Akershus f lke:

Ski, As, Frogn, Nesodden, Oppegård,Bærum, Asker, Aurskog-

Høland, Sørum, Rælingen,Lørenskog,Skedsmo,Nittedal,

Ullensaker,Nes og Eidsvoll.

Oslo fyike:

Oslo

Hedmark f lke:

Hamar, Kongsvinger,Ringsaker,Stange, Elverum og Trysil.

Op j.andf lke:

Lillehammer, Gjøvik, Nord-Fron,Sør-Fron, Ringebu,østre

Toten, Vestre Toten-og Gran.

Buskerud fylke:

Drammen, Kongsberg,Ringerike,'Modum,øvre Eiker, Nedre

Eiker, Lier og Røyken.

VestfOld fylke:

HImeStrand, HOrtem, Tønsberg,Sandefjord,Larvjk, Stavern,

Sande,Borre Stokke, Sem, Nøtterøy,Tjølljng,BrUfilaneS

-og Hedrum.

Telemark fylke:

Porsgrunn,Skien, Notodden,Bambe, Kragerø, Drangedal,Bø,

Tinn, Nissedal,Tokke og Vinje.

A-.2st-Ader f

Arendal,Grimstad og Tvedestrand

est-A der f,lke:

'Kr-Istiansand,Mandal, Farsund, Flekkefjord,Vennesla

cg Kvinesdal.
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Ro aland-f ike:

Eigersund,Sandnes, Stavanger,Haugesund, HA,_Xlepp,
Time, Gjesdal, Sola, Strand og Karmøy.

Hordaland f lke„;

Bergen, Bømlo.LStord, Kvj.nnherad,Odda, Voss, Kvani,

Os, Fjell, Askøy og Lindås.

So n og FjOrdane:

Flora, Høyanger, Sogndal,ArdaI, Luster, Førde, Vågsøy

og Stryn.

Møre og Romsdal fylke:

Molde, Kristiansund,Alesund Herøy, Volda, ørsta,

Rauma, Fræna og SunndaL.

Sør-Trøndela fylke:

Trondheim, Orkdal og Melhus.

Nord,-.Trøndelaf

Steinkjer, Namsos, Stjørdal,Levanger og Verdal-.

Nordl4and,f

Bodø, Narvik, Alstahaug,Vefsn, Rana, Meløy,
Fauske Vestvågøy,Vågan Hadsel, Sortiand og Andøy.

Troms fylke:

Harstad, Tromsø og Lenvik.

Finnmark fylke:

Hammerfest,Vadsø, Alta, Nordkapp og Sør-Varanger.

samsvar med de rammer som ble foreslåtti
departementetsrundskrivav 14. september1979, fastsetter
departementetat vedtektentil bygningslovens§ 7 nr. 2
kan omfatte følgende bestemmelser:

1. Bygnin sloven: § 63 nr. 3 første punktum, §§ 67,

69-76, 78-81, 83-85, 87, 96 og 103 samt eventuelle

vedtekter til disse bestemmelser.



2, B eforskriftene: Kap. 26, kap. 31-33, kap. 34:1, :2

og :3, kap. 37- 39, kap. 42-49, kap. 53 og kap. 54.

Vedtekt til § 82 i den utstrekning den gjør bestemmel-

sene under nr. 1 og 2 gjeldende for sportshytter,

sommerhus, kolonihagehus 0.1. bygninger eom bare er

beregnet på å bebos i kortere tidsronysamt for til-

hørende uthus.

samband med den begrensning i vedtektsadgangen

som er fastsatt ovenfor„bemerkes at det for en rekke

bestemmelser i bygningsloven ikke vil bli spørsmål

om dispensasjon. Vi viser for så vidt til lovens kapitler

1-V11 og XV-XVIII. Erfaring har vist at de fleste dispen-

sasjonssøknader gjelder de bestemmelser som er inntatt

lovens kapitler VIII-XIV. Det er imidlertid også

disse kapitler en del bestemmeIser som det ikke vil

være aktuelt å dispensere fra. Vi sikter til de bestem-

melser som gir bygningsrådet myndighet til på skjønnsmessig

grunnlag å treffe avgjørelse etter en konkret vurdering av

forholdene. Når slike bestemmelser likevel er tatt med,er

det fordi det i en del kommuner er vedtatt vedtekter til

bestemmelsene som medfører at dispensasjon kan vere på-

krevet.

Departementet vil i prinsippet ikke ha innvend-

inger mot at en kommune bestemmer seg for ikke å innføre

nevnte ordning, eventuelt gjør den mindre omfattende enn

nevnt foran.. Vi vil likevel sterkt tilrå at de utpekte

kommuner benytter seg fullt ut av den nye ordning.

Tidligere har departementet for noen kommuner
stadfestetvedtektertil § 7 nr. 2 som omfatter flere

testemmelserenn de ovennevnte. Disse vedtekter vil fort-
satt gjelde dersom ikke annerledes fastsettes ved vedtekts-

endring,jfr. bygningslovens§§ 3 og 4. Omfatter tidligere

stadfestetvedtekt færre bestemmelserenn nevnt ovenfor,

vi: kw=unestyret ha adgang til å treffe vedtak om at ved-

-;ek:enskal utvidesinnenforden ramme som er nevnt ovenfor.

Vedtekt som går ut over ovennevnterammer,må stadfestesav

departementetfor å bli gyldig.
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En del kommuner har tidligerefått stadfestet
vedtekt til § 82 hvor det heter at det er f lkesmannen
som har myndighet til å disPenserefra vedtektsbestemmel-
sene. I den utstrekningdenne dispensasjonsMyndighet
omfatter de bestemmelsersom er nevnt ovenfor,vil kommune-
styret ved vedtekt til § 7 nr. 2 ha adgang til å legge
denne myndighet til bygningsrådet. Omfatterden stad-
festede vedtekt andre bestemmelserenn de som er nevnt
ovenfor, må endring i disse vedtekter i tilfellebehandles
i samsvarmed bygningslovens§ 4 og foreleggesdepartementet
for eventuellstadfesting.

Saksbehandlinen ved vedtak* øm vedtekt

Vedtektertil bygningslovensbestemmelserer

lokale forskriftersom skal behandlesetter bestemmelsene
forvaltningslovens kap. VII. Kommunestyretmå således,

før vedtekt vedtas, utrede saken og gi institusjonerog
organisasjonerm.v. hvis interessersærlig berøres,anledning
til å uttale seg, jfr. fvl. § 37.-

Vedtekt gis av kommunestyretetter at bygnings-
rådet er gitt anledningtil å uttale seg, jfr. bygnings-
lovens § 4. Bygningsrådetauttalelseer veiledende,slik
at kommunestyretselv bestemmer om vedtektenskal vedtas,
og i tilfellehvilket innhold den skal ha innenforde rammer
departementethar fastsatt. Et eksempelpå vedtektsvedtak

./. følger vedlagt, se bilag.

For kommunestyretsvedtak gjelderde vanlige regler
i kommunestyreloven,dvs, at det må gjøres med 213 flertall,
jfr. kommunestyrelovens§ 16. Vedtaketmå forelegges
fylkesmannenfor legalitetskontroll,jfr. kommunestyre-
lovens § 60.



Etter at fylkesmannensgodkjennelseav vedtaket

foreligger,må vedtekten kunngjøresi Norsk Lovtidend

avd, II (adresse:Statsministerenskontor, Redaktørenav

Norsk Lovtidend,Postboks 8001 Dep., Oslo 1). Det vil ofte

være hensiktsmessigå kunngjørevedtektn også i lokal-

pressen. Det vises ellers til kravene i forvaltnings-

lovens § 38.

Dersam det i vedtektsvedtaketikke er fastsattet

bestemttidspunkt for vedtektensikrafttreden,trer ved-

tekten i kraft en måned etter den dag da kunngjøringfast

sted i Norsk Lovtidend,jfr. § 3 i lov av 19. juni 1969 nr.

53 om Norsk Lovtidendm.v.

Behandlingenav dispensasjonssakeretter vedtekt til-
§ 7 nr. 2

Dispensasjonkan bare s etter grunngittsøknad

og når det foreliggersærlige grunner. Før søknaden

avgjøres,skal naboer og gjenboerevarsles på den måte som

er angitt i § 94 nr. 3. Særskiltvarsel er likevel ikke

nødvesdignår dispensasjonssøknadenfremmessamtidigmed

søknad om tillatelseetter § 93 eller når søknaden åpenbart

ikke berørernaboens interesser.

T søknadenbør det gjøres rede for hvorfor det

søkes om å bygge i strid med gjeldenderegelverk. Særlig

er slik redegjørelseviktig når naboens interesserberøres,

f.eks. ved søknad om dispensasjonfra avstandsbestemmelsene.

Situasjonsplansom viser bebyggelsenbåde på søkerens tomt

og nabotomtene,samtbyggetegninger,skali alminnelighet

vedleggessøknaden,jfr. byggeforskrifteneskap. 14.

Søknaderom dispensasjonvil ofte omfatte brann-

tekniskespørsmål. Fylkesmanneneller Statensbranninnspek-

sjon bør konsulteresdersom bygningsrådeter i tvil om den

omsøkte løsningener forsvarlig. Vi vil i denne forbin-

delse peke på at det er nær sammenhengmellom bestemmel-

sene i bygningslovenog byggeforskriftene.• Disoensas3on

fra det ene regelverkkan gjøre det nødvendigå dispensere

fra bestemmelseri det annet regelverk. Dersom bygnings-

rådet i slike tilfelle ikke selv har adgang til å dispensere

i nødvendigutstrekning,må dispensasjonssakensendes



rette-dispensasjonsmyndighettil behandIing. Vi

viser.i denne forbiAdelsetil depart~tets rundskriv

seneSt av 16 februar 1976 til fylke~nnene QM delegasjOn

av departementets ditpensasjonstyndighet'etterbYgnings

lovens § 7.

Det kan settes vilkår for dispehsasjon. Vilkår

må ha saklig sammenhengmed de regler det gis dispensasjon

fra.

Det skal straks gis skriftligmelding om vedtaket

til søkeren og til de naboer og gjenboeresom har protestert.

Avslås søknaden,skal avslaget begrunnes,jfr. bygnings-

lovens § 95 nr, 4 og forvaItningslovens§§ 24, 25 og 27.

I underretningenskal det også opplyses om klageadgangen

m.v., jfr. forvaltningslovens§ 27 tredje ledd.

En del eksemplarerav dette rundskrivligger ved.

Fylkesmannenbes sende rundskrivettil de kommuner

fylket som berøres av departementetsvedtak. Fylkes-

kommuneneer tilsendt rundskrivetdirekte fra departementet.

Harriet Andreassen

Od Strøm



EKSEMPEL
Bilag

Forskrifter om vedtekt til § 7 i bygningsloven for
kommune.

medhold av bygningslovens § 4, jfr. § 7 nr. 2

annet zanktum og Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak

av 17. november 1980 har  kommunestyre i møte

 vedtatt følgende vedtekt til bygnings-

lovens ; 7 nr. 2 for 	 kommune:

nBygningsrådet kan, hår sterligegrunner foreligger,
etter grunngitt søknad gi dispensasjon fra
følgende bestemmelser:

B. ni sloven: 63 nr. første punktum,
- , 78-81, 83-85, 87, 96 og 103

samt evehtuelle vedtekter'til disse-bestem-
melser.

B . eforskriftene: Kap. 26, kap. 31- 33,
kap. :1, : og :3,kap. 37- 39, kap. 42-49,
kap. 53 og kap. 54.

Vedtekt til § 82 i den utstrekning den gjør
bestemme sene under nr. 1 og 2 gjeldende for
sportshytter, sommerhas, kolonihagehus o.l.
bygninger som bare er beregnet på å bebos i
kortere tidsroffisamt for tilhørende uthus.

Før rådet gjør vedtak, skal naboer og gjenboere
varsles på den måte sen er nevnt i § 94 nr. 3.
Særski3,tvarsel er likevel ikke nødvendignår
dispensasjonssøknadenfremmes saMtidigmed søknad
om tillatelSeetter § 93 eller når søknaden
åpenbart ikke berører naboens interesser.

Bygningsrådet kan sette vilkår for dispensasjon."


