
DET KONGELIGEKOMMUNfiL-OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo Dep. Telefon20 22 70

RundskrivH- 55171
Jnr. 2341/71B
6. oktober1971

Til fylkesforsyningsnemndene

ENDRING I BYGGELØYVEORDNINGEN

En viser til den oversendtepressemeldingom endring

av bygge1dyveordningenfra 6. oktober1971 ved kongelig

resolusjon1. oktober 1971. Til orienteringoversendes

et avtrykkav resolusjonenmed tilWrende foredrag

selveresolusjonener det som en ser innfdrt

byggeløyvepliktgenereltfor visse ombyggings-og reparasjons-

arbeider. Kommunal- og arbeidsdepartementethar 1. oktober
1971 gitt føresegnersom unntarfra •Jyggeldyvepliktenfor

ombyggings-og reparasjonsarbeidalle de kommunersom fra fq3r

av er unntattfra byggeldyvepliktfor nybyggingsarbeid.

En må regne ned at det tar litt tid fdr departementet

kan få gitt nærmereinstruksom gjennomfQiringenav den nye

ordningen.
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Kommunaldepartementettillater seg foredra

en sak om endringeri Kronprinsregentens

resolusjon av 15. februar 1957 om regulering

av byggevirksomheten..

regjeringskonferanseden 21. sep-
tember ble det i samband med stortings-

meldingen om nasjonalbudsjettet1972 gjort

et prinsippvedtakom å dra inn under bygge-

1øyveordningenogså en del større ombyggings-
geo-

og reparasjonsarbeiderfor de/grafiskeom-

råder og de arter av bygg som er gjenstand

for reguleringnår det gjelder nybygg.

Begrunnelsenfor dette var behovet

for å begrense en virksomhetsom trolig

legger beslag på en betydelig del av

ressursene i byggesektoren,særlig når det

gjelder kvalifisertarbeidskraft. Ikke

sJelden synes ombyggingsarb'eidersom krever

betydelige ressurser,å være satt i gang fordi

en på denne måten kan skaffe moderne lokaler

for formål som ikke har nådd opp i prioritet

etter byggelSyveordningen. Det er dermed

oppstått en skjevhet i prioriteringenav
ressursforbruketsom bSr sSkes unngått.

Ojeldende bestemmelserom mengde-

regulering av byggevirksomhetener gitt med

hjemmel i midlertidiglov av 9. desember 1955

pm regulering av bygge- og anleggsvirksomheten

for å sikre den økonomiske stabilitet,og

finnes i Kronprinsregentensresolusjonav

15. februar 1957 slik den lyder etter seinere

endringer,sist ved kongelig resolusjon av

10. oktober 1969. Med hjemmel i resolusjonen

har Kommunal-og arbeidsdepartementetgitt

bestemmelserom distriktsviselempningeri den
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mengdemessigereguleringav byggevirksomheten

(6. mai 1966, 5. oktober 1966, 9. desember

1966, 1. mars 1968, 21. september 1968 og

8. november 1968). En del av disse lempninge

ble opphevetved kongelig resolusjon 8. deser:-

ber 1970. Byggereguleringen slik den gjelder

dag, omfatter i alt 74 kOmmuner med 51 pst.

av landets folketall.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

bar videre gitt forskrifter(25. februar 1957)1
om meldepliktvedrørendebygg som kan føres

opp uten byggeløyve.

Zndelig er besteMmelserom håndter-

ingen av ordningenibl.a regler om kvote-
belastningo.1. gitt i rundskriv fra departe-

mentet til fylkesforsyningenemndene.

Innføringav regulering av ombygg-

ings-.ogreparasjonsvirksomhetinnebærermange

praktiskenroblemerbåde når det gjelder

kriterienefor hva som skal være byggeløyve-

pliktig, håndteringenav ordningen og

kontrollenmed den.

Vedrørende kriterienefor bygge-

1ftvepliktenhar en vært inne på tanken om å

nytte en viss kostnadsgrense. Alternativet

er å knytte byggeløyvepliktentil bygnings-

lovens bestemmelserom hvilke arbeider som

anmeldes til og godkjennes av bygningsrådet.

HviS en velger det siste alternativ,ken en

enten knytte ordningen til alt som er melde-

pliktig (jfr. lovens § 93) eller til visse

grupper av disse arbeider.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

vil frarå alternati,vetmed kostnadsgrense.

En forhåndskalkyleover
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kostnadene ved ombyggings- og reparasjons-

arbelder vil nSdvendigvisbli meget usikker,

medfSre store kontrollvanskerog gi mulighet

for omgåelse ved etappevisearbeider.

Departementetfinner det mer for-

svarlig å knytte byggeldyveplikten til

bygningslovensbestemmelser. Vanlig vedlike-

holdsarbeidvil da bli unntatt fra bygge-

ldyveplikten. Siden bygningsrådeneikke

regelmessig angir hvilke bestemmelseri

bygn3ngslovensom er hjemmelen for deres

vedtc.k,er det neppe hensiktsmessigå knytte

plikten til byggeldyve til arbeider som

godkjennes etter bestemte paragraferog

punkter i bygningsloven. Det er likevel en

del bygningsarbeidersom er meldepliktige

etter bygningsloven,men som det ikke synes

hensiktsmess3gå trekke inn under mengde-

messig regulering. Det gjelder fdrst og

fremst riving av bygning og arbeid med

forstdtningsmurog innhegningmot veg. Det

bdr etter departementetsskjønn også gjelde

arbeider som bare omfatter oppføring,endring

eller stdrre renarasjon av pipe, fyringsanlei-F,

efler ildsted, eller bare endring av fasade.
Departementet

foreslåfdeovennevntearbeider unntatt fra

byggeldyveplikten. I utkastet til resolusjon

er det'4gjortdels ved å knytte byggeldyve-

plikten bare til punktene a-d i § 93 i

bygningsloven,og dels ved særskilteunntak.

Videre foreslås unntatt de arbeider scr

utfdres på bygg som nå er fri fra byggeldyve-

plikt også ved nybygging. Dermed blir om-

byggingsarbeidm.v. på boligbygg, skoler,

driftsbygg i landbruk m.m. og på alle bygg

på inntil 60 m2 brutto golvarealunntatt fra

byggeløyveplikten.

Når det gjelder håndteringenav

ordningen,tilrår departementetat alle
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sdknader om byggelyve for ombvpgingg- og

reparasjonsarbeid skal behandles av 'vlkes-

forsvningsnemndene - også når det gelder

industribygg. Det vil ved instruks til

fylkesforsyninrenemndenebli gitt wnimere

regler for hånderingen DV ombyggings-of;

reparasjonssaker,herunder hvordan kvote-

belsstningenskal skje.

Som nevnt i notat 20. september 1971

til Regjeringensmedlemmer,er det meningen

å gjønnomfdrekvotebelastningenslik at det
nyttes en felles kvote for nybygg og for

ombyzgings-og reparasjonsarbeider,med en

kvotebelastningfor de sistnevntebasert På

et omregningstallfra antatt kostnad til areal

i m2. En foreldpigkvote er som kjent fa t-

satt i nasjonalbudsjettetfor 1972, og en

regner med i vanlige tilfelle å belaste

kvoten med 5 m2 for hver 10 000 kroner bygge-

kostnad inklusivemerverdiavgift.

På tross av de avgrensningersom

tilrås, vil det bli plikt til å sdke bygge-

ldyve for en del mindre arbeider som berdrer

konstruksjonereller medfdrer endringerav

bygget. En har ikke funnet det hensiktsmessi

å etablere en avsiling av slike saker under

bygningsrådetsbehandling. En må formentlig

basere seg på at fylkesforsyningsnemndene

behnndle- også disse og i.slike tilfelle gir

byggeldyveuten kvotebdastningnår beregnet

kostnad er under et visst beløp. De nærme&te

ragler må gis i instruks,men departementet

regner med at grensen i disse tilfelle bdr

settes så lavt som til 150 000 kroner.

Dette svarer noenlundetil kostnadenefor et

nybyzg på 60 m2 i brutto golvflate.
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Arbeidet med gjennorfdrinren av

ordningen vil nddvendigvis måtte fdre til en

Vias forsinkel-eav en del aktuelle ombyggin-

og reparasjonsarbeider. Likevel rn en anta

at det allerede iår etter som ordninren

blir innfdrt fra 6. oktober vil trenges en

mindre kvote til slike arbeider. En forut-

setter at Kommunal- og arbeidsdeparterentet

se1v fr adgang til å fastsette en slik beskje-

den trneggskvote for 4. kvartal iAr.

forslagetvil ny formuleringav

§ 1 i Kronprinsregentensresolusjon har en

nyttet uttrykket "...forbudt å sette i

c.anc.ombyggings-og reparasjonsarbeider

En n-rmere definisjon av hva som skal regnes

som igangsetting,vil bli gitt i rundskriv ti1

fylkesforsyningenemndene.PrinsiPpetbdr

her være igangsettingstidspunktet.Det er

imidlertidav praktiske grunner nødvendig å

unnta de reparasjons-og vedlikeholdsarbeider

Som er godkjent av bygningsrådetpå det tids-

punkt brdningen trer i kraft. Under romertall

II i resolusjonsforslagethar en derfor tatt

inn overgangsbestemmelseri samsvar med dette.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

tilrå r:

I medholdav § 1 i midlertidiglov av

9. desember 1955om regulering av bygge- og

anleggsvirksomheten fra å sikre den dkonomiske

stabilitet,bestemmes:
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I Kronprirsregentensresolusjonav

15. februar 1957 om regulering av bYwevirk-

somheten skal fSlgende bestemmelser'lyde:

§ 1
er

Det/inntilvidere forbudt uten særskilt

byggelSyve fra Kommunal- og arbeidsdeparte-

mentet eller den det gir fullmakt, å oppføre

bygninger, eller tilbygg til bygninger,av

enhver art. Uten slikt 1Syve er det også

forbudt å grave eller sprenge ut tomt for

bygninger,eller tilbygg til bygninger, or å

sette i ang ombv in s- o renaras'ons-

arbeider eller andre arbeider som krever

tillatelseav bv nin srådet etter 93 a-d

by,ninrslovenav 18. 'uni 1965.

Det kan settes vilkår for tillatelse

som nevnt i første ledd.

$ 2

FS1gende arbeiderer unntatt fra forbudet

i §

A. For så vidt 'elder n.b r o. tilb

Bygg med inntil 60 m2 brutto golvflate

målt fra yttersiden av veggene. Ved

beregningen av brutto golvflate tas

med alt areal (herunder kjeller, inn-

redbart loft, ytre rom boder m.v.)

den bygning eller de bYgninger som

byggearbeidetomfatter.

Bygg som skal nyttes som bensin-

stasjon eller servicestasjonfor biler,

går likevel inn under forbudet i § 1

uten hensyn til golvflatensstSrrelse.

Bygg som utelukkende skal brukes til

helårsboligog som bare inneholder

selvstendigeboligenheter.

I.
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3. Bygg sem oppføres for statens el1er en
statsetatsregning.

I. Skoghusværeog skogsstallertil bruk

underskogsarbeidog fldting.

DriftsbYgninger 1 tilknytningtil gårds-

bruk.

Veksthus.

Naust rorbuer og egnebuer.

8, Skoler.

Bygg som skal nyttes som barnehjem

eller daginstitusjonerfor barn.

Aldershje

Slike pleiehjem (sykehjem)os hjem for

handicappede som ikke er gjenstand for

gedkjenning av helsemyndighetene etter

sykehusloven.

B. For sA vidt elder omb. u n s- ou renara-

s ensarbeidm.v.:

Arbeid n1 de grunner*avby 7 som er

nevnt under A i denne ara raf.

Arbeid som bare omfatter endrinu av

fasade b nin slovens 93 c).

Arbeid som bare omfatter o nfr5rinu,

endring eller stdrre re aras'on av

ine f rin sanle , eller ildsted

(b ninalovens 87 nr. 2d).

§ 4

Kommunal- og arbeidsdepartementetkan be-

stemme at den som vil oppfdre bygg eller

utfdre bvggearbeidsom etter § 2 eller i

medhold av bestemmelseetter § 3 kan oppfres
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uter hvgire]Avve, plikter nende weldinr til

fy1kesforsynincenemnda før arbeidet settes i

Fang.

Disse endringer trer i kraft 6. oktober 1971.

Kravet om byggels6yve gjelder likevel ikke

for ombyings- og reparasjonsarbeider m.v.

som bygningsrMet har gitt byggetillatelse

til før denne dato.


