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Til fylkesmennene

OM DELEGASJONAV KOMMUNALDEPARTEMENTETSMYNDIGHETETTER BYG-
NINGSLOVENTIL FYLKESMENNENE

Ved bygningslovenav 18. juni 1965 ble fylkesadminis-

trasjonentrukket inn som et viktig ledd i bygningsvesenetsad-

ministrasjonog fylkesmannenstår som ansvarligmyndighet for

de funksjonersom etter loven forutsettesutført på fylkesplanet.

Fylkesmannener i selve loven tillagtmange viktige gjøremål

og det er videre forutsattat funksjonersom i loven er til-

lagt departementetmed visseunntak skal kunne delegeres til

fylkesmannen.En viser for så vidt til lovens § 15 annet ledd.

I forarbeidenetil dennebestemmelseer det blant annet pekt

på at det vil kunne bli aktueltå overføremyndighet til å

dispenserefra lovens bestemmelser,stadfestevedtekter for de

enkeltekommuner og avgjøreenkelte klagesaker.Når det gjaldt

tidspunktetfor slik overføringble det lagt avgjørende vekt

på at fylkesmannenførstmåtte få bygget ut den nødvendigead-

ministrasjonfor behandlingav sakene.

• Etter at den nye lov nå har virket en tid og det i

samsvar med bestemmelsenei lovens § 15 tredje ledd er etablert

utbyggingsavdelingeri alle fylker, finner departementetå

burde ta opp spørsmåletom ytterligeredesentraliseringav

myndighetetter bygningslovenog antar at det i første rekke

bør overveies en delegasjonav dispensasjonsmyndighetetter

lovens § 7 til fylkesmannen.

Departementetantarat det ved en slik delegasjonbør

trekkes opp visse generelleretningslinjerfor behandlingenav

søknadeneog for bruken av dispensasjonsadgangen.

En vil i denne sammenhengpeke på at etter lovens § 7
kan dispensasjonbare gis når det foreliggersmrlige grunner



for å fravike bestemmelsen.Det er videre en forutsetningat

det foreliggeren grunngitt søknad som er anbefalt av bygnings-

rådet eller av formannskapetdersom søkeren eller et mindre-
/talli bygningsrådethar krevd bygningsrådetsvedtakt brakt

inn for formannskapet.

Det må påses at naboer og gjenboereer varslet og

at bygningsrådethar innhentetuttalelse fra andre offentlige

myndigheter.

Søknader om dispensasjonvil ofte reise branntekniske

sl)ørsmål.Statens branninspeksjon,somhar fungert som departe-

mehtets branntekniskekonsulent i blant annet dispensasjons-

saker, har erklaartseg villig til inntil videre også å være

rådgiver for fylkesmennenei slike spørsmål.

Dispensasjonsadgangenetter lovens § 7 gjelder bestem-

melser i bygningsloven,byggeforskrifteneog også i stadfestede

vedtekterog reguleringsplaner.

B in sloven.

Fra en rekke av bestemmelseneI bygningsloyenvil

det ikke bli spørsmål om dispensasjonetter lovens § 7. En

viser for så vidt til lovens kapitler I - VII og XV - XVIII.

Erfaring har vist at de fleste dispensasjonssøknadergjelder

bestemmelserav ren teknisk art og som i det vesentlige er inn-

tatt i lovens kapitler VII - XIV. I flere av disse er det til-

lagt bygningsrådetå treffe avgjørelseetter en konkret vurder-

ing av forholdeneslik at spørsmåletom dispensasjonikke blir

aktuelt, (jfr. blant annet lovens §§-63, 64,66,68,69,71,
72,74,77,80 nr. 2, 84 og 85).

Departementetantar at dispensasjonssøknadeneogså i

tiden framover i det vesentligevil'gjeldeaReMMelser i byg-

ningsloven og vil peke på en del forhold som må iakttas ved

behandlingenav søknadene.

65. Drikkevann.

Søknader om dispensasjonfra denne bestemmelsemå

foreleggeshelserådet.



67. Vedtekt om atkomst og'kloakki re ulert strøk.

Bestemmelsenekan bare gjøres gjeldende i regulert

strøk og for de kommuner som har fått stadfestet vedtekt til.

§ 67. Departementetantar at dispensasjonbare bør komme på

tale i helt spesielletilfelle.

70. Avstand fra annen by ing og fra nabo rense.

Disse avstandsbestemmelserer skjerpet i forhold til

tilsvarendebestemmelseri bygningslovenav 1924. De'":.

er begrunnet i blant annet branntekniskeforhold og også i hen-

synet til trivselen.Dispensasjonssøknadervil ofte være av

betydning for brannsikkerhetenog saken må i så fall foreleg-

ges brannmyndighetene.

Når det gjelder dispensasjonssøknadervedrørendeopp-

føring av garasjerm.v. vises til någjeldendebestemmelse i

kap. 47 § 2 i de midlertidigebyggeforskrifterav 1. desember

1965. Etter denne bestemmelsekan bygningsrådettillate at

slike mindre L:ygningerblir ført opp nærmere nabogrenseenn

4 m eller i nabogrenseuten brannvegg.Blir garasje ført opp

som tilbygg t:;.1hus blir den å anse som del av dette og de

vanlige avstahdsbestemmelseri luvens § 70 kommer til anvendel-

se. Om avstab.ifra mindre garasjer 0.1. til annen bygning på

samme tomt vises til kap. 36 § 2 i departementetsbyggefor-

skrifter av 15. desember 1949.

§ 72. Etasjetall o hø de.

En viser her til bygningsrådetsdispensasjonsadgang

etter siste ledd i bestemmelsen.Eter departementetsmening

bør det 7ises stor varsomhetved spørsmål om ytterligeredis-

pensasjcn fra bestemmelsenog slik dispensasjonbør bare gis

når det foreliggerhelt spesielle forhold.

73. Trebygning.

Dispensasjonssøknadervedrørendedenne bestemmelse

og tilhørenendebestemmelseri kap. 50 i byggeforskriftene

bør som regel foreleggesfor brannmyndighetene.

76. Tille gsrom.

De fastsatteminimumskravbør ikke fravikes ved dis-

pensasjonmed mindre det foreliggerhelt spesielle grunner for

det.



Ka . XI. Særlie b in er o anle m.v.
Ved behandlingenav søknaderom dispensasjonfra de

krav som er fastsatti elleri medholdav dissebestemmelser

er det viktigat sakeneblirforelagtvedkommendefagmyndig-

heter.En vil spesieltpekepå nødvendighetenav at sakersom

vedrørerbrannsikkerhetenblirlagt fram for brannmyndighetene.

Byggeforskrifteneav 15. desember1949med tilleggav 1. desem-
ber 1965.

Departementetantarat en overføringav dispensasjons-

myndighettil fylkesmannenikkebør omfatteAlminneligebestem-

melseri kap. 1 og Generelletekniskeforskrifteri kapitlene

2-8.En vil viderepeke på at spørsmåletom dispensasjonfra

gjeldendeforskrifterom tilfluktsromhørerunderSivilfor-

svarsmyndighetene(jfr.kap. 39 i byggeforskriftene).

I en rekkeav de øvrigebestemmelseri byggeforskrif-
tene er det forutsattat avgjørelsenskal treffesav bygnings-

rådetellerarnenmyndighetetteren konkretvurderingav for-

holdene,og sp'ss3rsmåletom dispensasjonfra slikebestemmelser
blir ikke aktuelt.

For øvrigvil en understrekeat det ogsånår det
gjeldersøknplierom dispensasjonerfra bestemmelseri bygge-

forskriftene/ofteer av størsteviktighetat spørsmåleneblir
vurdertav btannmyndigheteneellerandrefagmyndighetersom

sakenberøre-r.

Re ulerinC laner.

Dapartementetmenerat dispensasjonssøknaderfra be-
stemmelseri stadfestedereguleringsplanerogsåbør kunneav-

gjøresa, fylkesmannen.En gjøri dennesammenhengmerksampå

at fylkesmannenetterlovens§ 28 nr. 2 kan stadfestemindre
vesentligeendringeri en reguleringsplan.Om denneadgang

visesellerstil s. 4 i Kommunaldepartementetsrundskrivav

10. mars 1966 til fylkesmennene.Dispensasjonerkan ogsånår

de gjelderbestemmelseri.reguleringsplaner.baregis når det

foreliggersærligegrunnerfor det og bør etterdepartementets

meningikkekommepå talemed mindredet dreierseg om mindre

avviksom er av uvesentligbetydningfor gjennomføringenav

planen.



Som nevnt foran er det forutsattat det også bør over-

veies en utvidelseav fylkesmannensmyndighettil å stadfeste

kommunale vedtekterog til å treffe avgjørelseri visse klage-

saker etter bygningsloven.Departementetantar videre at spørs-

målet om delegasjonav myndighet til å forlengemidlertidige

byggeforbudetter lovens § 33 bør tas opp til drøftelseog at

det også bør overveieslovendringmed sikte på at stadfestelse

av reguleringsplaneri større utstrekningenn nå kan overføres

til fylkesmennene.

Etter Kommunaldepartementetsmening bør en slik dele-

gasjon skje skrittvisblant annet under hensyn til den belast-

ning den vil føre til for fylkesadministrasjonen.Det antas at

en i.første omgang bør nøye seg med overføringav dispensasjons-

myndighetetter § 7. Etter mengden av dispensasjonssakeri de

siste år regnerdepartementetmed at en overføringav disse

saker ikke vil innebæreswrlig stor økning i arbeidsbyrdeni

de enkeltefylker.

Underhenvisningtil foranståendetillateren seg å

be om fylkesmannensuttalelseom de reiste spørsmål m delega-

sjon av myndighetetter bygningslovenog spesielt om dispensa-

sjonsmyndighetetter lovens § 7 nå kan overførestil fylkesmen-

nene.

En vil vmre takknemligfor å få fylkesmannensuttal-

else så snart som mulig og senest innen 1. oktober 1968.

' Helge'Seip

Kai Knagenhjelm


