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Til bygningsrådene

BYGGELØYVEORDNINGEN- LOKALISERINGSVEILEDNING BYGNINGS-
MYNDIGHETENESMEDVIRKNINGVED GJENNOMFØRINGENAV BESTEMMELSENE
OM MENGDEREGULERINGAV BYGGEVIRKSOMHETENOG AV BESTEMMELSENE
OM LOKALISERINGSVEILEDNING FOR INDUSTRI- OG HANDVERKSBEDRIFTER

Som kjent er bygge1dyveordningengjort gjeldende også

for ombyggings-og reparasionaarbaidarfra 6. oktober 1971
gjennom endring i Kronprinsrerentensresolusjcmav 15. februar_

1957 ved kg1 res. av 1. oktober 1971.
Bestemmelseneom bYggalgSYvapliktenfor ombyggings-og

reparasjonsarbeiderer knyttet til bvgningslovens krav om
hvilke arbeider som må ha tillatelsefra bygningsrdet etter

lovens § 93 a-d. Punkt b i § 93 viser til de arbeider som er
nevnt i § 87.

Det er grunn til å tro at publikum i noen utstrekning

ikke er klar over at visse byggearbeider nærmera angitte

distriktermå ha byggeldyveetter bestemmelseneom mengde-

reguleringav byggevirksomheteni.tillegg til byggetillatelse
etter bygningsloven,før arbeidetkan settes i gang.

Dette resulterer ofte i at det opbstår forsinkelser
byggesaken,og at det igangsettesu1ovligbyggearbeidmed

de ulemperdette medfører både for byggherrenog myndighetene.
For å sdke å forebyggeat slikt skjer, op idet en viser til

bygningslovens§ 9, fdrste ledd, har Kommunaldepartementet

funnet det hensiktsmessigat byrningsrådet,så snart det har

mottatt en sdknad om byggetillatelseetter bvgningsloven,

sender byggherrenen melding der det gidres onpmerksompå bygge-

ldyveordningen,og at nærmere onPlysningerom denne kan fs
ved henvendelsetil forsyningsnemnda. Denartementethar ut-

arbeidet et standardbrevtil dette bruk (standardbrevA, se
./. vedlegg). Standardbrevetbes nyttet s vel i forbindelsemed



nybygg/påbygg/tilbyggsom ved ombyggings-og reparasjons-

arbeider.

Hvis kommunen har en annen ordning som anses tilfreds-

stillendefor å oppnå at søkerne (byggherrene)på et tidlig

tidspunktblir tilstrekkeligorientertom byggeløyve-og

registreringsbestemmelsene,er det ikke nddvendig å bruke

standardbrevet.

Den røde påklebingslappensom bygningsrådetnå nytter

i forbindelsemed melding om byggetillatelsenetter bygnings-

loven (jfr.Kommunaldepartementetsrundskrivtil bygnings-

rådene av 10. juli 1963 - jnr. 3685/63D og av 2. desember

1966 7 A-7/1966) skal heretter også nyttes i forbindelsemed

melding om byggetillatelsefor ombyggings-og reparasjons-

arbeider.

For øvrig viser en til følgenderundskriv som er

sendt bygningsrådettil orientering(gjennomfylkesforsynings-

nemnda) H-57/71 av 7. oktober 1971, 11-12/72av 3. februar

1972 og 11-16/72av 11. februar 1972. I det sistnevnte rund-

skriv vil en særlig henlede bygningsrådetsoppmerksomhetpå

punkt 6.

Som kjent trådte lov av 20. mars 1970 om lokali-

seringsrettleiingi kraft 1. mai 1971. Lovens bestemmelser

går bl.a. ut på at industri-og håndverksbedrifteri visse

pressområderhar plikt til å sende melding til Lokaliserings-

utvalget om sine planer om nyetablering,utvidelse eller

flytting. i henhold til § 9 i.loven skal bedriftene ved søknad
om byggetillatelseetter bygningslovenlegge ved attestasjon

fra Lokaliseringsutvalgetom at lokaliseringsveiledninger

gitt. Bygningsrådetkan ikke realitetsbehandlesøknaden om

byggetillatelsefdr slik attestasjonforeligger.

Dersom attestasjonfra Lokaliseringsutvalgetikke er

vedlagt søknaden om byggetillatelse,ber en om at bygningsrådet

gjør søkeren (byggherren)oppmerksompå de gjeldendebestem-

melser på dette område. Dette kan gjøres ved at bygningsrådet

/. sender søkeren standardbrevB (jfr. vedlegg) der det samtidig



gjøres oppmerksomp bestemmelsenei bygge1c6yveordningen

(førstedel av standardbrevB har samme ordlyd som standard-

brev A).

I egen ekspedisjonvil det bli oversendten del

eksemplarerav henholdsvisstandardbrevA og standardbrevB,

Ytterligereeksemplarerkan rekvireresi fylkesforsynings-

nemnda.

Etter fullmakt

Erik W. Sollie


