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Til fylkesmennene

DELEGASJONAV KOMMMNALDEPARTEMENTETSDISPENSASJONSMYNDIGBET
ETTER BYGNINGSLOVENTIL FYLKESMENNENE.

I medholdav § 15 i bygningslovenav 18.juni1965
overføres- med de begrensningersom følgerav nedenstående
til fylkesmannenden myndighetdepartementethar etter lovens

§ 7 til å gi dispensasjonfra bestemmelseri bygningsloven,i
byggeforskrifteneog i stadfestedevedtekterog regulerings-

planer.Overføringenskjermed virkningfra 1.januar1969.
Departementetvil understrekeat etter§ 7 kan dispen-

sasjonbare gis når det foreliggersærligegrunner.Det er
videreen forutsetningat det foreliggeren grunngittsøknad
som er anbefaltav lozningsrådet- eventueltav formannskapet

dersomsøkerenelleret mindretalli bygningsrådethar krevd

bygningsrådetsvedtakbrakt inn for formannskapet.Foreligger
ikke slikanbefaling,er det ikke lovligadgangtil å gi dis-
pensasjon.

Det må påsesat naboerog gjenboereer varsletog at
bygningsrådethar innhentetuttalelsefra andre offentlige
myndighetersom berøres.

Spknaderom dispensasjonvil oftereisebranntekniske
spørsmål.Statensbranninspeksjonhar erklærtseg villigtil
innbilvidereå fungeresom branntekniskkonsulentfor fylkes-
mennenei slikespørsmål.Statensbranninspeksjonhar adresse
Wergelandsveien3, Oslo 1 (tlf.20 37 70).

Om utøvelsenav dispensasjonsmyndighetenvil departe-
mentetfor øvrigbemerke:



nin sloven.

Fra en rekke av bestemmelsenei bygningslovenvil 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 bestemmel-

ser av ren teknisk art og som i det vesentlige er inntatt i

lovens kapitler VII-XIV. I flere av disse er det tillagt byg-

ningsrådet å treffe avgjørelse etter en konkret vurdering av

forholdene slik at spørsmålet om fylkesmannensdispensasjon

ikke blir aktuelt (jfr.blantannet 1ovens §§ 63, 64, 66, 68,

69, 71, 72, 74, 77, 80 nr.2, 84 og 85).

Departementetantar at dispensasjonssøknadeneogså i

tiden framover i det vesentlige vil gjelde følgende bestemmel-

ser i bygningslovenog vil peke på en del forhold som må iakt-

tas ved behandlingenav søknadene:

§ 65. Drikkevann.

Søknader om dispensasjon fra denne bestemmelsemå

forelegges helserådet.

§ 67. Vedtekt om atkomst og kloakk i regulert strøk.

Ved vedtekt kan det for tomter i regulert strøk fast-

settes strenge restriksjoner for bebyggelsen.Departementet

antar at dispensasjonfra slik stadfestetvedtekt bare bør

komme på tale i helt spesielle tilfelle.

§ 70. Avstand fra annen bygning og fra nabogrense.


Disse avstandsbestemmelserer skjerpet i forhold til

tilsvarende bestemmelseri bygningslovenav 1924. Dette er be-

grunnet i blant annet hensynet til trivselen, og ved behand-

lingen av dispensasjonssøknadermå det tas hensyn til dette.

En dispensasjonvil også ofte få konsekvenserfor brannsikker-

heten. Saken må i så fall forelegges brannmyndighetene.

Når det gjelder dispensasjonssøknadervedrørende opp-

føring av garasjer m.v., vises til någjeldende bestemmelsei

kap.47 § 2 i de midlertidige byggeforskrifterav 1.desember

1965. Etter disse bestemmelser kan bygningsrådettillate at



slike mindre bygninger blir ført opp nærmere nabogrense enn

4 m eller i nabogrense uten brannvegg.Blir garasje ført opp
som tilbygg til hus, blir den å anse som del av dette og de

vanlige avstandsbestemmelseri lovens § 70 kommer til anvendelsE

Om avstand fra mindre garasjer o.l. til annen bygning på samme

tomt vises til kap.36 § 2 i departementetsbyggeforskrifterav

15.desember1949.

Etasjetall og høyde.

En viser her til bygningsrådetsdispensasjonsadgang

etter siste ledd i bestemmelsen.Etter departementetsmening

bør det vises stor varsomhet ved spørsmål om ytterligere dis-

pensasjon fra bestemmelsen,og slik dispensasjonbør bare gis

når det foreligger helt spesielle forhold.

Trebygning.

Dispensasjonssøknadervedrørende denne bestemmelseog

tilhørende bestemmelser i kap.50 i byggeforskriftensbør som

regel forelegges for brannnyndighetene.

§ 76. Tilleggsrom.

De fastsatte minimumskrav bør ikke fravikes ved dis-

pensasjonmed mindre det foreliggar helt spesielle grunner

for det.

Kap. XI. Særlige bygninger og anlegg m.v.


Ved behandlingenav søknader om dispensasjon fra de

krav som er fastsatt i eller i medhold av disse bestemmelser

erdet viktig at sakene blir forelagtvedkommende fagmyndig-

heter. En vil spesielt peke på nødvendighetenav at saker som

vedrører brannsikkerhetenblir lagt fram for brannnyndighetene.

Byggeforskrifteneav 15.desember1949 med tillegg av 1.desember
1965.

Overføringenav dispensasjonsmyndighettil fylkesmannen

omfatter ikke Alminnelige bestemmelseri kap.1 og Generelle

tekniske forskrifter i kapitlens

En vil videre peke på at spørsmålet om dispensasjon

fra gjeldende forskrifter om tilfluktsromhører under



svarsmyndighetene(jfr.kap.39i byggeforskriftene).

I en rekke av de øvrige bestemmelser i byggeforskrifte-

ne er det forutsatt at avgjørelsen skal treffes av bygningsråde

eller annen myndighet etter en konkret vurdering av forholdene,

og spørsmålet om fylkesmannensdispensasjonfra slike bestemmel

ser blir ikke aktuelt.

For øvrig vil en understrekeat det også når det gjelde

søknader om dispensasjonerfra bestemmelser i byggeforskriftene

ofte er av største viktighet at spørsmålene blir vurdert av

brannmyndigheteneeller andre fagmyndighetersom saken berører.

Re ulerin s laner.

Fylkesmannen gis myndighet til å dispensere fra bestem-

melser i stadfestede.reguleringsplaner.En gjør i denne sammen-

heng merksam på at fylkesmannenetter lovens § 28 nr.2 kan

stadfestemindre vesentlige enct'ingeri en reguleringsplan.

Om denne adgang vises ellers til side 4 i KommunaldepartementetE

rundskriv av 10.mars 1966 til fylkesmennene.Dispensasjonfra

bestemmelseri stadfestedereguleringsplanerkan også bare gis

når det foreligger særlige grunner for det. Etter departementets

mening bør dispensasjon ikke komme på tale med mindre det dreie/

seg om mindre avvik som er av uvesentlig betydning for gjennom-

føringen av planen.

Departementet legger ved en del avtrykk av dette rund-

skriv og ber fylkesmannengjøre det kjent for bygningsrådenei

fylket.

Helge Seip

Leiv Sjetne


