
DEI KONGELIGE KOMMUNAL-OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf, 20 22 70

Rundskriv
j.nr.4o66/67D
26.juni 1967

Til fylkesmennene

BYGNINGSLOVENSBESTEMMELSEROM ATKOMST OG KLOAKK VED FRADELING
AV BYGGETOMTER

Departementethar fått forespørselom praktiseringenav

bestemmelsenei § 66 og § 63 nr.3 i den nye bygningslovi for-

bindelse med fradelingav byggetomter,og vil nedenfor gi en

kort orienteringom disse regler og om bakgrunnenfor dem.

B nin slovens § 66 setter som vilkår blant annet for

fraskillingav byggetomterat tomta er sikret lovlig atkomst

til offentlig veg (nr.1) og sikret godkjent avløp for skylle-

og spillvann (nr.2).Bestemmelsenegjelder så vel uregulertsom

regulert strøk og kommer til anvendelsei alle kommuner.

Etter § 66 nr.1, kan eiendom bare deles dersom byggetomta

er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminneligferd-

sel, eller offentligveg. Det er ikke et krav at eieren av tomta

også eicr atkomstvegon.Bygningsrådetkan godta bruksretttil

annenmannsveg fram til offentligveg eller rett til veg over

annenmanns grunn fram til offentligveg. Bygningsrådetmå påse

at retten er tilstrekkeligsikret, således at den er stedsevarig

og kommer den som til enhver tid er eier av grunnen, ikke bare

den aktuelle eier, til gode. Hjemmelsdokumentether bør som

regel kreves tinglyst.

For deling av grunn forlangesdet ikke at atkomstvegenskal

være ferdig opparbeidetfør delingen skjer. Det er tilstrekkelig

at atkomsten er sikret som nevnt ovenfor.

Hvor vegforbindelseetter bygningSrådetsskjønn ikke kan

skaffes uten uforholdsmessigevansker eller utgifter, kan rådet

godta en annen ordning.Forholdenemange steder er slik at krav

om vegsamband ikke praktisk lar seg gjennomføreff.eks.dersjøvegs
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forbindelseer eneste atkomst.

En gjør oppmerksompå at etter lovens § 3, siste ledd, kan

det ved vedtekt ikke gjøres lempningeri kravene etter § 66 nr.l.

Paragraf 66 nr.2, fastsetterat bortledningav skylle- og

spillvann o.l. i lukkede ledningertil kloakk,vassdrage.l. skal

være sikret før en tomt blir fraskilt.Kloakkforholdenenå anses

sikret når ordningener godkjentav helserådet.Med helserådets

samtykke kan bygningsrådetogså her godkjenne en annen ordning

for kloakken dersom det finner at gjennomføringenvil medføre

uforholdsmessigekostnader,eller at særlige grunner tilsier det.

Om bygningsrådetsog helserådetskompetanseved behandlingen

av disse saker vises til departementetsrundskriv av lo.mai 1967

til fylkesmennene.

Departementetvil peke på at dersom veg- og kloakkforbin-.
delse er sikret i samsvarmed bestemmelsenei § 66, kan ikke

bygningsrådetpå dette grunnlagnekte fradelingav byggetomt.

Etter § 63 nr.3,kan kommunenved vedtekt bestemmeat byg-
ningsrådetkan forby at tomt i regulert strøk fraskillesfør den

har atkomst og kloakkforbindelsesom nevnt i § 67. I § 67 er det

gitt nærmere regler om de veg- og kloakkraz som k a n stilles

som vilkår før deling i slike strøk kan finne sted. Diss,;krav

er mer vidtgåendeenn de som er nevnt i § 66, idet det kan stl-

les krav også om opparbeidingav atkomst i bestemt bredde, og
at kloakk av bestemte dimensjonerer lagt før deling kan finne

sted.

Bestemmelseni § 63 nr.3, åpner adgang til å stille de der

nevnte vilkår for fraskilling,og kommer ikke til anvendelsemed

mindre kommunestyrethar+,bestemeodet i vedtekt.

En rekke kommunerhar vedtatt og fått stadfestetslike

vedtekter og har såledesfunnet at det er behov for bestemmelsen

i sine distrikter.Departementetkjenner til at i flere av disse

kommuner praktiseresbestemmelsenslik at deling tillatesnår

det stilles sikkerhetfor opparbeidingen.

Bestemmelsenei § 66 og § 63 nr.3 gjeldar bare ved fraskil-

lelse av byggetomterog kommer således ikke til anvendelseved

deling av større sammenhengendeområder.
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Dersom det i det enkeltetilfelleviser seg at bestemmel-
sene av særlige grunner virker urimelige er det her som ellers

i bygningslovenadgang til å søke om dispensasjoni samsvarmed

lovens § 7. Slik dispensasjonkan departementetgi når søknaden

er anbefalt av bygningsrådet,ellerav formannskapetdersom søke-

ren eller et mindretall i bygningsrådethar krevd bygningsrådets

vedtak brakt inn for formannskapet.

Departementetvil videre peke på at så vel bygningsrådets

som helserdets wegjørelseretter bygningslovenkan påklages

etter lovens § 17. Klagene skal foreleggesbl.a. for formann-

skapet og Kommunaldepartementetlegger ved behandlingenav slike

saker vesentlig vekt på formannskapetsvurdering av forholdene.

Det er bl.a. i Stortingetreist spørsmål om behovet for å

stille slike vilkår for fradelingav byggetomter,og om det er

grunn til å ta lovbestemmelseneopp til ny vurdering.Departemen-

tet vil i denne sammenhengpeke på at det i forarbeidenetil

bestemmelsenei den nye bygningslover understreketbetydningen

av at det allerede før fraskillingav b:-ggetomterfinner sted,

blir påsett at atkomst og kloakkforholdeneer sikret på eh til-

fredsstillendemåte. Bestemmelsenegrunner seg bl.a, på de uhel-

dige erfaringer som en - særlig i pressområder- har hatt e-ed

utbredt deling og salg av tomter som ikke er byggeklare.Ved

slike salg har tomtekjøperenofte kommet i en vanskelig stilling

ved å ha bundet sine midler i en tomt han ikke får bebygge, idet

han ikke makter kostnadene-eednødvendig opparbeidingav veg og

kloakk i tillegg til byggekostnadene.Slike opparbeidingskost4

nader vil i mange tilfellebli betydelige.Kommunene blir som

følge av dette utsatt for press til å sette i gang arbeidetmed

å gjøre tomter byggeklarepå tid og sted som passer dårlig med

kommunens utbyggingsplanerfor øvrig. Det er fremholdtat dette

forhold gjør seg gjeldendeselv om kommunene etter loven har

høve til å forby selve byggearbeidetfør tomtene er byggeklare.
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Departementethar hittil ikke funnet tilstrekkelig,grunn til
å ta disse bestemmelseropp til revisjon,men vil be om at kommu-
nem- ut fra sine erfaringerfra tiden etter at den nye bygnings7
lov trådtei kraft- vurdererdettespørsmålog underretterdepai
tementetdersomde menerbestemmelsenebør endres.

En leggerved en del avtrykka7 detterundskrivog ber fylkes-
mannengjøredet kjentfor kommunenei fylket.

HelgeSeip

Kai Knagenhjelm


