
DET KONGELIGEKOMMUNAL-OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo Dep. Telefon 20 22 70

RundskrivH-2 /

Jhr. 1747/73B - Bygg•4
14. juni 1973

Til forsyningsnemndene/byggenemndene

FORSYNINGSNEMNDAS/BYGGENEMNDASARBEIDSOPPGAVERI FORBINDELSE
MED BYGGEVIRKSOMHETEN

De Ejeldendebestemmelserom mengdereguleringav

byggevirksomhetenfinnes i rundskrivH-14/73 - Bygg II av

2. april 1973. I det etterfdlgendeskal det gis en over-

sikt over forsyningsnemndas/byggenemndasarbeidsoppgaver

i forbindelsemed byggevirksomheten.

I.
Behandlingav søknader om byggeldyve og av registrerings-
meldin er.



Forsyningsnemnda/byggenemndaskal motta alle sdknader om

byggeldyve og alle meldingerom registreringspliktigebygg,

'ennom_ådem og kontrollereat alle spørsmåler besvart.

Nemnda må påse at blankett H-007 nyttes ved sd,knadom

byggeløyve for nybygg, blankett H-025 ved søknad om bygge-

løyve for ombyggings-og reparasjonsarbeiderog blankett

H-009 ("Meldingtil fylkesforsyningsnemnda")for registrer-

ingspliktigebygg som kan oppføres uten byggeldyve. •
•




Nemnda bes påse at de nødvendigetegninger er vedlagt

søknaden/meldingen. Alle tegningerskal v?.?remålsatt og

vise plan av hver etasje - også kjeller og loftsetasje

og nødvendigesnitt og fasader. Tegningeneskal være god-

kjent av bygningsmyndighetene. S. snart nemnda får kjennskap

til at slik godkjenningforeligger,skal sdknaden/meldingen

uten oppholdSendes til fylkesforsyningsnemnda.
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Ved den statistiskebearbeidingsentralt nyttes en Fanske

detaljertklassifisering. Byggene blir således klassifi-

sert etter b ,herrekate_orii privatpersonog ansvarlig

selskap, boligbyggelag/borettslag,aksjeselskap,staten,

kommune og fylkeskommuneog "annet eierforhold". Videre

klassifiseresbyggene etter art og brukernes næring, dvs.

at en må vite både hva slags bygg det er (lager,produk-

sjonshall, skole, kontorbyggosv.) og hvilken virksomhet

hygget skal tjene (industri,handel, undervisningosv.).

For industribygggår klassifiseringenned på slag av

produksjon,og skoler grupperesetter skoleslag.

Hvis det ut fra dette ikke er tilstrekkeiigeopplysninger

på sdknaden eller meldingen,må nemnda skaffe tilleggs-

opplysningerog angi dem på skjemaet.

4.
Nemnda må skaffe nødvendig opplysningom hvorvidt bolig-

bygg som meldes til registrering"utelukkendeskal nyttes

til helårsbolig",og "bare inneholderselvstendigebolig-

enheter". Bygg som ikke tilfredsstillerdisse vilkår er

boliger kombinertmed andre formål,bygg med anstalthus-

holdninger og hytter og sommerhus. Vedrdrende avgrensingen

mot hytter og sommerhushenledes oppmerksomhetenspesielt

på følgendemomenter:

Det er bruken ikke den tekniske.utfdringen- som er

avgjørendefor om bygget skal tegnes for "bygg som ute-

lukkende skal brukes til helårsbolig".

Bygg som dels skal brukes til "fast" bolig dels til

midlertidigopphold, f.eks. når eieren bare skal bruke

bygget til sommerboligog for dvrig leier det bort,

betraktes ikke som helårsbolig.

Bygg som fdrst skal brukes til hytte eller'sommerhus,
men •somsenere skal tas i bruk som fast bolig, betraktes

ikke som helårsbolig.



 

I distrikterhvor byggeløyveordningengjelder, kan for-

syningsnemnda/byggenemndasette opp prioritetslister.

Rettleiingom dette kan nemnda få hos fylkesforsynings-

nemnda.




Ved forespørslerom byggeløyveer det viktir at nemnda over-

for byggherrenepresiserer at byggeløyvebare kan gis av

fylkesforsyningsnemnda.Forsyningsnemnda/byggenemndamå

vise den størsteforsiktighetnår det gjelder uttalelser

om utsikten for den enkeltebyggherre til å oppnå bygge-

løyve.
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Får forsyningsnemnda/byggenemndai sitt arbeid kjennskan

til at bygg føres opp uten nddvendigbyggeløyve,må

forholdetstraks rapporterestil fylkesforsyningsnemnda.

Nemnda bør så vidt mulig oppgi byggherrensnavn og adresse,

byggeplassensadresse,byggets art og omtrentligestørrelse

og hvor langt byggearbeideter kommet.




Når det gjelder bygg som skal føres opp for statens eller

en statsetatsregning vil forsyningsnemnda/byggenemnda

hvert år bli underrettetom de bygg som forutsettessatt

i arbeid i vedkommendekommune. En gjør for ordens skyld

oppmerksompå at disse bygg er meldepliktire,jfr. rund-

skriv H-14/73, III, § 1.




Er meldepliktigbygg satt i arbeid uten at melding er

gitt, må nemnda ta kontakt med byggherren og utvirke at

melding (blankettH-009) blir innsendt snarest. Hvis

slik melding likevelikke kommer fdr fdrste månedsrapoort

skal avgis, skal nemnda føre bygget inn i dagboken (jfr.

punkt 14 nedenfor) og ta byrget med i rapportenpå blankett

H-011 med anførsel i merknadsrubrikken.



Nr det så senere kommer registreringsmelding,må det

påføres denne-enmerknad om i hvilken måned bygget ble

dagbokførtog meldt satt i arbeid av nemnda.

Av hensyn til statistikkarbeidetsentralt vil fylkesfor-

syningsnemndautferdigeet særskilt "statistikkark"for

slike bygg.




Hvis et tidligereregistrertbygg meldes for registrering

på nytt, skal journalnummerpå det gamle registrerings-

brevet påføres den nye meldingen..

Ved omregistreringav tidligereigangsattebygg skal bare

differanseni tallet på leiligheterog hybler og differansen

i leiearealog brutt.ogolvflatetil andre formål enn bolig

føres på linje E for rettelserpå forsidenav skjema H-011.

Ved melding av omregistreringnytter StatistiskSentralbyrå
.igangsettingsdatoentil det inndrattebygg på det "nye" bygget.

Da bokfdrin .




Nemnda skal føre dagbok over bygg i arbeid,. Det er.av

stor betydningat dagboken fdres nøyaktig, da den danner

grunnlaget for byggestatistikken.

BOken kan bestilleshos Sem & Stenersen,.Grubbeg,t.2-4,

Oslo 1, tlf, 33 31 90.'




Dagboken skal åpnes pr. 1. januar ved innføring av de

listene over bygg i arbeid pr. 31. desember som nemnda

hvert år sender til fylkesforsyningsnemnda,jfr. rundskriv

H-63/72 av 25. oktober 1972.
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Ved utgangen av hver måned føres de bygg som er satt i

arbeid i månedens løp, inn i dagboken,hvert bygg på smr-

skilt linje. Byggearbeidetanses igangsattpå det tids-

punkt det er påbegynt pelingsarbeidereller forskaling

av grunnmur eller støping av såle.

Med rundskrivA-7/66 av 2. desember 1966 til bygningsrådene

(jfr. rundskrivA-8/66 av samme dato til forsyningsnemndene)

har Kommunaldepartementetgitt instruks om at bygningsrådet

(hygningskontrollen)skal gi melding på blankett H-012

("gul lapp") til forsyningsnemndaom bygg som settes i

arbeid og bygg som tas i bruk i kommunen. Om nødvendig

må forsyningsnemndadessuten også benytte seg av eventuelle

andre informasjonskilderfor at byggestatistikkenskal bli

så fullstendigog korrekt som mulig.

14.

De oppgaver over areal m.v. som skal føres i dagboken,

hentes fra de kopier av byggeløyve og registreringsbrev

som er blitt tilsendt fra fylkesforsyningsnemnda.

disse kopiene er det også anført et gruppenummersom

viser hvilken kolonne i dagboken oppgavene skal føres i.

Dagboken må gi et korrekt bilde av det som foregår i

marken, og bygg som eventuelter satt i arbeid uten nød-

vendig byggeløyveeller registreringsbrev,må også føres

inn så vidt mulig i riktig måned. De nødvendige data

for bygget må nemnda skaffe fra byggherren eller bygnings-

myndighetene,jfr. punkt 9.

15.

Antall bygg, antall leiligheterog tall for areal for

bygg satt i arbeid i måneden adderes kolonnevis i dagboken

tiL de summer man har for bygg under arbeid i begynnelsenav

måneden. Deretter føres inn i dagboken - gjerne som en sum

for hele måneden - data for de bygg som ertatt i bruk

løpet av måneden. Tallene vedrørendebygg tatt i bruk

trekkes så fra de ovennevntesummer (i arbeid pr. 1. i

måneden + satt i arbeid i løpet av måneden), slik at en



Fruppevisfår tall for bygg i arbeid ved månedens slutt.

Også for bygg tatt i bruk skal nemnda få underretningfra

bygningsrådetved "gul lapp". Et bygp skal meldes tatt

i bruk når minst 50 pst av det er tatt i bruk, eller når

det er ferdig til innflytting selv om det ikke er tatt

i bruk. For alle bygg som er tatt i bruk i måneden skal

dette avmerkes med måned og år i kolonnen "meldt tatt

bruk" på den linjen der bygget er ført inn i dagboken,

16.

De ovennevntekopiene av byggeløyve-og registreringsbrev

bør arkiverespå følgende'måtei tre mapper:-

Mappe A: Gjenparterav byggeløyve/registreringsbrevfor

bygg soM ennå ikke er satt i arbeid.

Mappe B: Gjenparter av byggeløyve/registreringsbrev

(lolusseventuellekopier av "statistikkark")
for bygg som er meldt satt i arbeid, Gjenpartene
i denne mappen vil da svare til de bygg som står

i dagboken som bygg i arbeid. Gjenpartenebgir

ordnes alfabetisk.

Gjenparterav byggeløyve/registreringsbrevfor

bygg som er meldt tatt i bruk.

Denne ordningeninnebærer da at gjenpartene flyttes over

fra mappe A til B når oygget føres inn i dagboken som på-

begynt, og videre fra B til C når bygget blir meldt tatt

bruk.

Mappe

En vil videre anbefale at de "gule lappene"

(stiftestil) den gjenpart de tilhører.

Månedso o aver.

følger

17.

Forsyningsnemnda/byggenemndaskal for hver måned sende

fylkesforsyningsnemndato månedsoppgaver:



Bygg i arbeid (blankettH-011).

Bygg tatt i bruk (blankett11-013).

Begge oppgaver skal gis i 3 eksemplarerog Sendes innen

den 5. i måneden etter den måned rapportengjelder.

Denne frist må overholdes.




Blankett H-011 "Oppgaveover bygg i arbeid m.v." skal

fylles ut•med sumtall fra dagboken, og med eventuelle

rettinger for bygg som er meldt satt i arbeid, jfr. linje

E på blanketten.

Antall bygg, antall leiligheterog arealsum for innvilgede/

registrertebygg som ikke er meldt satt i arbeid (manpeA),

skal føres på nederste linje på blanketten. Anmerk også

om ingen slike bygg finnes.

På den annen side av blanketten føres enkeltvis opppave

for de bygg som er satt i arbeid i lgipetav måneden. Her

skal også medtas de bygg som måtte være satt i arbeid uten

byggelq5yveeller registreringsmelding. For registrerings-

pliktige bygp er det nok at manglende registreringanmerkes

i merknadsrubrikken. For bygg som det kreves byggelyve for,

må det som nevnt under punkt 7 sendes særskiltmelding.

En tilsvarendeoppgave over de enkelte bygg som er tatt i

bruk i måneden, gis på blankett H-013. På baksiden av

denne blanketten listes opp de bygg som i lcpet av måneden

er gått ut av gruppen bygg i arbeid uten at de er fullfrt

(inndragningav byggelyve, ubenyttederegistreringer)og

de bygg som det er blitt gjort rettinger for i areal eller

antall leiligheter. Denne listen blir således en spesifi-
kasjon av tallene på linje E i H-011.




StatistiskSentralbyråbruker journalnummersom identifi-

kasjon ved sin bearbeiding. Feilskrivingav journalnummeret

f.eks. på oppgavenepå blankett H-011 eller H-013 som har

forekommeten del, skaffer derfor byrået uforholdsmessig



mye arbeid med identifiserebygget for P,kople inn

opplysningergitt p. registreringsbrev/byggeldyve. En

derfor be nemndene være særlig omhyggeligmed kon-

trollerejournalnummeret.

IV.
Forsyningsnemndenes/byggenemndenesarbeidsoppgaveri for-
bindelse med søknader om byggeldyve for ombyggings-og
re aras.onsarbeider.

Vedrørende forsyningsnemndenes/byggenemndenes

behandling av søknader om byggeldyve for ombyggings-og

reparasjonsarbeidervises til rundskrivH-16/72 (Bygg 3)

av 11. februar 1972.

Etter fullmakt

4.4t4
Einar Tof
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John Kr Johansen


