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Til departementene
Til fylkesmennene
Til fylkeskommunene

Rundskriv T- 11/76
Til kommunene Juni 1976

OM IJOVAV 28,MAI 1976 OM ENDRINGERI BYGNINGSLOVEN

Ved kg1. resolusjon28.mai 1976 ble Stortingetsvedtakom
endringeri bygningslovensanksjonert.Loventrådtei
kraftsammedag.

I resolusjonener det gitt overgangsbestemmelseri til-
knytningtil loven. Lovendringenemed fullstendig10v-
tekstfor den enkelteparagrafog resolusjonenmed fore-
dragfølgersom vedleggtil detterundskrivet.

Om forarbeidenetil lovendringenevises til Ot.prp. nr. 28

(1975-76),Innst.O.nr. 44 (1975-76)og forhandlinger

Odelstinget27. april 1976 og i Lagtinget 4. mai 1976.

Om overgangabestemmelsenevises til resolusjonenmed fore-

drag.

Departementetskal nedenfor gi en kortfattet oversikt over

noen av de viktigste endringenei loven og samtidigpeke

på noen praktiskespørsmål i den forbindelse.

Veiledninsh'el § 15 første ledd)

I Innst.S. nr. 231 for 1974-75 uttalte Kommunal-og miljø-

vernkomitéensflertall at veiledningsarbeidetoverfor

kommunene i plansaker er en vesentlig del av utbyggings-

avdelingensarbeid og at denne virksomhet bør høre under

avdelingennår den blir underlagtfylkeskommunen.



Om veiledningshjelpenuttaltekomitéeni Innst.O.nr. 44

bl.a.at den oppfatterdennebistandsom et service-tilbud,
som ikkegir fylkeskommunenhjemmeltil instruksjonsmyndig-
het overforprimærkommunen.Fylkesmannenhaddehellerikke
noen slikhjemmeletterden tidligereutformingav § 15
førete ledd.

Slikbestemmelsenlydernå innebærerden en pliktfor fylkes-

OmmUnentil å yte kommunenehjelpi'planleggingsspørsmål
somberørerkommunenesinteresser.Den gir ogsåkommunene
rett til å anmodeom hjelpi sittplanleggingsarbeid.I

praksisbørdettearbeidetbli som før forutbyggingsay-
delingene,og det forutsettessom tidligereat dennebistan-
den er gratis.

Overførin av m di het 15 annetledd

Bestemmelsengir nå adgangtil å overføremyndighetsom
departementethar etterlovenogsåtil fylkesutvalgetog
ikkebaretil fylkesmannen.De retningslinjerdepartementet
har trukketopp for bruk av delegasjonsfullmakten,jfr.Innst.
0. nr. 44 s. 2 og 3, forutsetterat gjøremålsomhar natur-

lig sammenhengmed fylkesplanleggingenog samordningenav
planleggingsvirksomhetenpå fylkesnivåetlitilfel1edelega-
sjonbør leggestil fylkesutvalget.Gjøremålsom først
og fremstinnebærerlegalitetsmessigekontrollfunksjoner
og tilsyni forholdettil primærkommunene,bør derimot
leggestilfylkesmannen.

Før ytterligeredelegasjonav myndighetfinnerstedvil saken
på forhåndbli forelagtfylkesmennene,fylkeskommunerog
kommunertil uttalelse.

Bistandfra f lkeskommunentil f lkesmannen§ 15 sisteledd .

Bestemmelsenom at fylkesmannenskal ha en utbygginge-
aydelingtilhjelper sløyfet.I stedeter detinntattbe-
stemmelseom at fylkaskommunenskal bistå fylkesmannenmed
de gjøremålsom legges til ham. Det vil være behov l'orslik

bistand til fylkesmannen.



Bestemmelsenslik den nå lyder er direkte foranledigetav

komitéflertalletsuttalelsepå side 17 i Innst. S. nr. 231:

"I den utstrekningfylkesmanneni sitt stadfestings-
arbeide og eventuelti andre oppgaverhar behov for
å konsultereplanekspertisesom ikke finnes ved fylkes-
mannsembetet,bør han kunne benytte utbyggingsavdelin-
gen, slik at dobbelt administrasjonog unødvendigut-
videlse av den offentligeadministrasjonpå fylkesnivå

'kan unngås."

Om reguleringsplanerhar komiten på samme side i nevnte

innstillinguttalt:

"Når det gjelder reguleringsplaner,er komitéenenig
med Regjeringeni at stadfestingpå lengre sikt bør
falle bort. I en overgangstidbør fylkesmannenfortL
satt ha stadfestingsmyndigheten,men komitéenber
departementetvurdere om stadfestingenbør fa mer ka-
rakter av juridiskkontroll (legalitetskontroll)."

Departementetfinner ikke grunn til etter de nye lev.beMem-

melser å endre delegasjonsfullmaktenom at fylkesmannenhar

myndighet til å stadfestereguleringsplaner.Men fylkesman-

nen må i slike saker innhentefylkeskommunens(utbyggings-

avdelingens)planfagligeuttalelseog bruke denne for

sin vurdering av saken, jfr. forvaltningslovens§ 13. I de

tilfellerfylkeskommunensog fylkesmannenssyn er sammen-

fallende,skal fylkeskommunensuttalelseinntas i fylkesman-

nens ekspedisjontil kommunen.

Dersom fylkesmannenikke er enig i de planfagligevurde,,,
ringer i fylkeskommunenstilråding,skal saken bringea inn

for departementettil avgjørelse.

På tilsvarendemåte bør andre saker etter bygningsloven

som har planfagligkarakter behandles.

Når det gjelderKommuna1departementetssaksfelt etter

bygningslovener det også ønskeligat fylkesmannenfår

bistand hos fylkesAU2n (utbyggingsavdelingen)i saker

hvor det er behov for faglig vurdering.Dette vil spesielt



gjelde i dispensasjonssaker,klagesakerog ved behandlingen

av kommunalevedtekter samt saker om ekspropriasjonnår

disse sendes gjennomfylkesmannentil departementet.Saker

vedrørendesamtykketil ekspropriasjonvil omfattesaker

såvel etter bygningslovensom etter oreigningsloven.

En foruteetterat fylkesmannenog fylkesrådmannenfinner

fram til en praktiskarbeidsformi slike saker.

Sekretwarbeidet o smilerdninefunks onen i f lkee lan-

le i en 17 a nr. 3 annet ledd)

Fylkeekommunenska1 heretter selv foreetå sekreteerarbeidet

i planleggingen,og den har også myndighettil å oppnevne

nødvendigesamarbeideutvalgi sambandmed planleggingen.

Fylkeskommunenkan be om fylkeemannenebistandnår det

gjelder oppfølgingav statligeorganersmedvirkningi plan-

arbeidet.

Uttalelseom eneral lan 20 nr. 4 første ledd .

Generalplansom er vedtatt av kommunestyret,sendesgjennom

fylkeskommunenog fylkesmannentil departementet.

Kommunal-og miljøvernkomiteenhar i Innst. S. nr. 231 på

s. 17 uttalt:

"Komitéenviser til at godkjenningav generalplanen
inntil videre fortsatt skal foregå i Miljøvernde-
partementet,men at uttalelsertil planenefra fylkes-
kommunenebør tilleggesstor vekt. Komitéenforstår
dette slik at det i fremtidenvil være fylkeskommunen
og ikke fylkesmannensom uttaler seg om general-
planene."

I Innst. 0. nr. 44 s. 3 og 4 uttalerkomit6en:

"8. Til de øvrige endringersom hovedsakeliger av
tekniskart - har komitéeningen vesentligebemerknin-
ger. Komitéenforutsetterda at når en generalplan,
regionplan,fylkesplaneller andre saker sendes gjen-
nom fylkesmannen,da skal også denne kunne uttale seg
når han sender saken til departementet."

4
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DepartementetforutstAterat fylkeskommunen(utbyggingsav-

delingen) avgir en pIanfagliguttalelseom generalplanene

på samme måte som utbyggingsavdelingengjorde da den hørte

under fylkesmannen.Fylkesmannenkan ut fra sakens om-

stendigheteravgi slik uttalelsehan finner grunn til.

den siste tiden har antalletgeneralplanersom er sendt

departementetfor godkjenningøkt betydelig.Ut fra det

generellehensyn til krav om delegeringog desentralisering

av myndighet,vil det kunne bli aktuelt med overføringav
godkjenningsmyndighetenfor generalplanertil fylkesnivå.

En vil i tilfellekomme tilbaketil dette i særskiltrund-

skriv og be om uttalelse om hvordan dette best kan ordnes.
Men en vil alleredenå gjernemotta synspunkterpå dette
spørsmålet.En minner om at en godkjent generalplanikke

innebærernoen rettslig binding,men har rettledendekarakter.
Først når det er knyttet vedtekt til planen, som må stad-
festes av departementet,bindes planen opp på rettsligmåte.

Generellemerknader

Departementetforutsetter ellersat kontroversielleplan-
leggingsspørsmålog tvisterav noen betydningmå søkes av-
klart gjennom samarbeidmellom de berørte lokale myndigheter

så tidlig som mulig i planleggingsprosessen.Slike forhold
som det ikke lykkes å løse lokalt,ogprinsippspørsmålvil

være nødvendig bringe inn til avklaringpå sentralt

hold.

Midlertidigeforskriftertil kap. III om oversiktsplaner
i bygningsloven,gitt den 1. desember1965, er under
revisjon og vil bli sendt til høring i nær framtid.

Over anzsbestemmelser

En viser om dette til pkt. II i resolusjonen.Departe-
mentet vil i den forbindelseunderstrekeviktighetenav

at hele utbyggingsavdelingentil enhver tid administrativt
er under en ledelse.I henhold til overgangereglene

':ylkerfl(ommuneloven er det foruLeatt at fylkesrådmannen

overtar sine oppgaveri løpet av 1976. Departementethar
også forutsattat overføringenav de statsansattetjeneste-
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menn til fylkeskommunalestillingerskjer i løpet av 1976,

jfr, rundskrivT-10/76av 25. mai 1976.

Utb in savdelinens øvri e 'øremål

Utgangspunkteter at utbyggingsavdelingenskal ha de samme

arbeidsoppgaversom før også etter at den er kommet under

fylkeskomnuneneledelse.Det vil etterhvertbli sendt ut
seerskilterundskrivom hvordan det skal forholdespå de
saksfeltersom ikke omfattesav bygningsloven.En ber om at
utbyggingsavdelingenutførersinegjøremålsomfør i på-
venteav disseskriv.

Etterfullmakt

R. Fosmark



Vedlegg1

LOV AV 28.MAI 1976 OM ENDRINGERI BYGNINGSLOVENAV

18. Jpiu 1965 NR. 7.

Nedenforhar en gjengittde bestemmelsenesom omfattes

av endringsloven. De har følgendeordlyd:

§ 14 a
Fylkeakammunensadministrasjon.Delegasjon

Gjøremålsom i eller i medhold av denne lov er lagt

til fylkesutvalgeteller til fylkeskommunaltutvalg,
kan med godkjenningav departementetlegges til

fylkesrådmannen. På samme måte kan i særlige tilfelle

gjøremål som i denne lov, forskrifteller vedtekt er

lagt til fylkesutvalgeteller fylkesrådmannenlegges

til andre tjenestemenni fylkeskommunensadministra-

sjon.

Avgjerder av fylkesrådmanneneller andre tjenestemenn

i fylkeskommunensadministrasjonkan påklages til
fylkesutvalgeteller til fylkeskommunaltutvalg.

§ 15
Fylkeskommunen- Fylkesmannen- Delegasjon av departe-

mentets myndighet

Fylkeskommunenskal så langt det er mulig gi kommunerog

bygningsrådhjelp og veiledningmed deres gjøremåletter

denne loven. Til fremme av samarbeidom planleggings-

virksomheteninnen fylketkan fylkesutvalgetoppnevne

rådgivendeutvalg, jfr. § 17 a nr, 3, annet ledd.

Departeaentetkan overføremyndighet som det har etter
loven, til fylkesutvalgeteller fylkesmannen. Gjøremål

som på denne måte er lagt til fylkesutvalget,kan fylkes-

tinget legge til faste utvalg i samsvarmed bestemmelsen
i lov av 16. junl 1961 nr. 1 om fylkeskaamuner§ 27.
Myndighet til å gi forskriftog til å stadfestefylkes-

planvedtekterog region- og generalplanvedtekterkan ikke
overføresfra deptrtementet. Departementetsmyndighettil
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å.samtykkei ekspropriasjonkan bare overføres til

fylkesmannen.

Etter at vedkommendekommune har hatt høve til å uttale

seg, avgjør fylkesmanneni tvilstilfelleom et område skal

anses som tettbygdstrøk etter bestemmelsenei denne lov.

Fylkeskommunenskal bistå fylkesmannenmed de gjøremål

som legges til ham. I nødvendigutstrekningkan departe-

mentet gi nærmere bestemmelserom dette.

§ 17

Klage

Avgjerderav bygningsrådetkan påklages til departementet.

Klagen settes fram skriftligfor bygningsrådetsom gir

uttalelseom klagen og sender saken gjennom formannskapet

og fylkesmannentil departementet. Formannskapetog

fylkesmannenbør gi uttalelseom klagen.

Avgjerderav fylkesutvalgetog fylkesmanneni medhold

av denne loven kan påklagestil departementet. Avgjerd

som fylkesutvalgeteller fylkesmannenhar tatt i klagesak

henhold til fullmaktetter § 15 annet ledd, kan likevel

ikke påklagesvidere. Klagen settes fram skriftligfor

det forvaltningsorgansom har gjort vedtak og sendes fra

dette til departementetsammenmed uttalelse om klagen.

Besteamelsenei foranståendeledd gjelder tilsvarendefor

avgjerder som er tatt av utvalg i henhold til fullmakt

etter § 15 annet ledd annet punktum.

Avgjerderav helserådeti medhold av denne loven kan på-

klages til vedkommendefagdepartement(jfr. sunnhetsloven

av 16. mai 1860 § 7). Klagen settes fram skriftligfor

helserådetsom gir uttalelseom klagen og sender saken

gjennom formannskapetog fylkesmannentil fagdepartementet.

Formannskapetog fylkesmannenbør gi uttalelse om klagen.



§ 17 s
Fylkesplan

1. Ved fYlkesplanforstås i denne loven en oversiktplan

for samordningsv statens,fylkeskommunensog kommu-
nenes planleggingnår det gjelderutnyttingav natur-

ressursenei et fylke og andre spørsmålav felles in_
teresse til fremme av økonomiskvekst og trivseli

fylket.

Fylkesplanenbør således omfatte:

hovedtrekkenei sn ssmlet utnyttingav naturres-

sursene,herunder sjs- og vassdragautnytting °g
utnyttingav grunn til byggeområder,jord- ellar

skogbruksområder,naturområderog trafikklinjer
og andre kommunikasjonsanlegg,

målsettingfor befolkningsutviklingenog boeattings-

msnstret,
vurderingav arbeidskraftsituasjonenog næringslivs-

utviklingen,

oversiktover de offentligeutbyggingstiltakog andre

offentligetiltsk som må settes i.verk i fylket for
å gjennomføreden planlagteutnyttingav natur-

ressursenem.v., så som

veger, havner, flYplasserog andre kommunikasjons-
anlegg,

skoler og andre opplæringsinstitusjoner,

sykehus,pleiehjemog andre sosialeinstitusJoner
og tiltak,

tiltak innen forsvaret

tiltak innen jordbruk,skogbruk,fiske, industri,

håndverk,tarismeog andre næringer,
kraftforsyning,

vannforsyningog avløp,

avfallsdisponeringog tiltakmot støy, forurensninger

av luft m.v., tiltak i forbindelsemed naturvern,

vern av fortidsminner,eldre bebyggelseog andre sær-

pregedemiljøer og kulturminner,

tiltak i forbindelsemed friluftsliv,

eventuelleandre betydeligetiltak,



e. økonomiskvurderingog prioriteringav offentlige

utbyggingstiltak.

Fylkesplanenskal legges til grunn ved utbyggingeninnen

de fylkeskommunaleog kommunalevirksomhetsfelter

fylket og tjene som rettleiingved utarbeidingenav

regionplaner,generalplanerog reguleringsplaner,

Dersom det under utbygginginnen de statligevirksom-

hetsfelterblir aktueltå fravike fylkesplanensforut-

setninger,skal vedkammendestatsorganta spørsmålet

opp med fylkeskommunensplanleggingsmyndigheter.

Fylkeskommunenskal sørge for at det blir utårbeidd

fylkesplan.

Departementetskal føre tilsynmed at plikten i samsvar

med første ledd blir oppfyltog skal i tilfelle ta

spørsmåletom utarbeidingav fylkesplanopp med fylkes-

kommunen.

Når det finnes hensiktsmessigog forsvarlig,kan fylkes-

plan utarbeidesfor avgrensedegeografiskeområderinnen

fylket og for enkelteav de tiltak fylkesplanarbeidet

omfatter. Departementetkan gi bestemmelserom dette

etter at fylkeskommunenhar hatt høve til å uttale seg.

Departementetkan gi bestemmelserom samarbeidmellom

2 eller flere fylkeskommuner- idet Oslo kommune i

denne forbindelselikestillesmed en fylkeskommune,-

om fylkesplanlegging.Herunderkan departementetgi

bestemmelserom opprettingav de nødvendigesamarbeids-

organer, om hvilke oppgaversamarbeidetskal gjelder,

og om hvilket geografiskområde det skal omfatte. Før

slike bestemmelsergis, skal vedkommendefylkeskommuner-

og i tilfelleOslo kommune ha hatt høve til å uttale

seg.

Fylkestingeteller fylkesutvalgetskal ha ansvaret for

og ledelsen av fylkespaanarbeidet.Fylkestingetkan

velge et utvalg av dets medlemmertil å foreståut-



arbeidingav fylkesplan,og kan gi det fullmakttil å

gi uttalelSeri planspørsmål. Utvalget skal bestå av

minst like mange medlemmer sam fylkesutvalgeti ved-
kommende fylke. Valget foregår som forholdevalgnår

noe medlem av fylkestingetkrever det. i så fall skal

bestemmelsenei § 7 annet ledd i lov av 16. juml 1961

nr. 1 om fylkeskommunergjelde tilsvarende.

Fylkeskommunenskal forestå sekreterarbeidet.Kommunale
og statligeorganeri fylket skal yte nødvendig bistand
i planarbeidet,og skal herunder delta i de samarbeids-

utvalg som måtte bli bestemt av fylkesutvalget,jfr,

§ 15 første ledd. Det samme gjelderandre statlige
distriktsorganernår fylket helt eller deivis faller

under deres virkeområde. Fylkesmannenskal føre tilsyn

med at statligeorganer oppfyllersin plikt til å yte

bistand. Etter at fylkesutvalgetog vedkammendeorgan
har uttalt seg, kan Kongen frita kommunalteller statlig

organ for å delta i samarbeidsutvalg. Saken sendes

gjennom fylkeamannentil departementet. Sentralestats-

organer skal yte niadvendigbistand.

Fylkeskommunenskal På et så tidlig tidspunktsom råd

er, søke samarbeidmed organisasjonerm.v. som har inte-

resse i planarbeidet. For samarbeidetmed slike orge-

nisasionerm.v. som i særlig grad har interesseri plan-

arbeidet,kan det opprettessærligefagutvalgmed repre-

sentanterfor vedkommendeorganisasjoner og fylkes,-

.kommunenog - i tilfelledet finnes grunn til det - andre

av de offentligeorganer som er nevnt i annet ledd.

4. Utkast til fylkesplanlegges fram til uttalelsefor
kommuneneog regionplanrådenei de distrikterutkastet

omfatter. Etter at kommunestyreneog regionplanrådene

har behandletsaken, tar fylkestingetplanen opp til

avsteming med de endringersom det i tilfellefinner

grunntil. Fylkesplansom er vedtattav fylkestinget,

sendes til departementet. Departementetskal gi melding

til fylkeskommunenom det er enig i planen, ellerhen-

stille at planen blir undergittfortsattbehandling

dersom det har merknader å gjøre.
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5. Fylkeskommunenskal ta fylkesplanenopp til revisjon

når forholdenetilsierdet. Departementetkan gi på-

legg om dette.

§ 17 b

Fylkesplanvedtekt

Ved fylkesplanvedtektkan det fastsettesat bestemte

arealer innenfor fylkesplanområdetikke kan tas i bruk

til formål som i vesentliggrad vil vanskeliggjøreden
utnyttingsom er forutsatti fylkesplanen. Hvis ved-

tatt plan ikke foreligger,kan det på samme måte fast-

settes at bestemtearealer ikke kan nyttes på annen måte
enn vanlig der arealet ligger,og heller ikke"tas i

bruk på en måte som i vesentlig grad ville kunne van-

skeliggjøreplanleggingeneller gjennomføringenav

planen. Tvist om en utnyttingvil stridemot vedtekten,

avgjøresav departementetetter at fylkesutvalgethar

uttalt seg.

Vedtektenkan gjøres gjeldendefor et tidsromav inntil

10 år, Hvor forholdenegjør det nødvendig,kan departe-

mentet forlengegyldighetstidenfor vedtektenmed inn-
til 5 år om gangen.

Fylkeskommunenskal utarbeideforslag til fylkesplan-

vedtekt,når det er påkrevd. Fylkesutvalgetkan gi de

pålegg og generelleretningslinjerfor arbeidet som

trengs.

Forslag til fylkesplanvedtektskal etter forutgående

kunngjøringlegges ut til offentligettersyni de be-

rørte kommuner. Kunngjøringenskal i alminnelighetskje

i minst 2 aviser som er alminneliglest i distriktet.

Den skal klart angi det område forslagetomfatter,og

skal gi en rimelig frist for merknadertil forslaget.

Etter at fristen er ute og etterat kommunestyreneog
regionplanrådenei de distrikterforslagetomfatter,

har hatt høve til å uttale seg, tas saken opp til be-

handling.
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Når forslaget er ferdigbehandletav admitistrasjonen,

legges det fram for fylkesutvalget. Er fylkeuutvalget

ikke enig i forslaget,kan det sende saken tilbake til

administrasjonentil nY behandling,i tilfellemed
retningslinjerfor det videre arbeid.

Fylkesplanvedtektsom er vedtattav fylkesutvalget,skal

sendes til departementet,som avgjør om den skal stad-

festes. I sambandmed stadfestingkan departementet
etter at fYlkeskommunener gitt høve til å uttale seg,

gjøre de endringeri vedtektensom finnes Påkrevd.

Dette må imidlertidikke medføre at vedtektenendres

i hovedtrekkene. Når vedtektener stedfestet,ekal

fYlkeskommunenså snart råd er, kunngjørevedtekten,i
alminneligheti minst 2 aviser, som er alminneliglest

i distriktet. Kunngjøringenskal klart angi det område

vedtektenomfatter.

For endringi og oPPhevingav fYlkeePlanvedtekt gJelder
bestemmelseneforan tilsvarende.

Paragrafene5 og 31 nr. 1 første ledd og 33 gjelder til-

svarende. Fylkeskommunenog fylkesutvalgettrer i

stedet for henholdsviskommunenog bygningsrådet.

Når ikke annet er bestemt, gjelderfylkeeplanvedtekt

foran eldre reguleringsplan,generalplanvedtektog re-

gionalplanvedtekt,men faller bort i den utstrekning

den stridermot slike besteamelsersom seinereblir

stadfestet.

Når særlige grunner foreligger,kan fylkesutvalget-

eller fylkesrådmannenetter fullmaktfra fylkesutvalget-

gjøre unntak fra vedtekten. Avgjerd i slike saker kan

påklages til departementet.

§ 18

Regionplan

1. Ved regionplanforstås i denne loven en oversikts=

plan for samordningav utnyttingav grunn og for
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felles løsning av spørsmålom anlegg og innretninger

til dekning av allmennebehov i 2 eller flere kommuner.

Regionplanenskal tjene som rettleiingved utarbeiding

av generalplanerog.reguleringsplaner.

2. Når det trengs felles planleggingi 2 eller flere

kommunerfor å samordneutnyttingenav grunn, så som

til byggeområder,jord- eller skogbruksområder,natur-

områder,trafikklinjerog andre kommunikasjonsanlegg,

eller for felles løsning av vann- og kloakkspørsmål

eller andre spørsmål av felles interesse,skal kommun-

ene ta opp samarbeidom regionplan. Melding om at re-

gionplansamarbeidønskes igangsattsendesgjennom fylkes-

utvalgetog fylkesmannentil departementet.

Finner fylkesutvalgeteller fylkesmannenat regionplan

bør utarbeides,skal spørsmålettas opp med vedkommende

kommunerog melding gis til departementet.

Departementetkan gi pålegg om å ta opp samarbeidom

regionplan,etter at vedkommendekommuner,fylkesut-

vdg og fylkesmennhar hatt høve til å uttale seg. På

tilsvarendemåte kan departementetgi ilærmerebestem-

melser om hvilke oppgaversamarbeidetskal gjelde, og

om hvilket geografiskområde- regionplanområde- det

skal omfatte. Herunder kan departementetbestemme at

samarbeidet skal utvides til å omfatteandre kommuner
og likeså at det skal innskrenkeseller opphøre. Nød-

vendige særbestemmelserfor regionplansamarbeidmellom

kommuner som ikke ligger i samme fylke, gis av departe-

mentet.

Etter at vedkommenderegionplanråd,fylkesutvalgog

fylkesmennhar uttalt seg, kan departementetgi be-

stemmelserom samarbeidmellom 2 eller flere region-

planråd om spørsmålav felles interesseog om oppretting

av de nødvendigesamarbeidsorganer.



3, For hvert regionplanområdeskal det være et regionplan-

råd som skal ha ansvaretfor og ledelsenav regionplan-

arbeidet og behandle spørsmålav betydningfor region-
plan som er vedtatt.

Rådet skal ha en formann og representanterfra alle del-,

takendekommuner. Etter at kommunenehar uttalt seg,

bestemmer departementethvor mange representanterhver

kommune skal ha, under hensyn bl.a. til kommunenesin-

teresser og folkemengde. Ingen kommune bør aleine ha

flertall i rådet.

Kommunensrepresentantermed varamennvelges for kommune-

valgperiodenav kommunestYret. Valg foregår som for-

holdsvalgnår nae medlem av vedkommendekommunestyre

krever det. I så fall skal bestemmelseni § 7 annet

ledd i lov nr. 1 av 12. november1954 om stYret i her-
reds- og bYkommunenegjelde tilsvarende. Departementet

oppnevnerformannenfor kommunevalgperioden.Rådet vel-
ger varaformannblant sine medlemmer. Ved valget gjel-

der § 8 tredje ledd i lov om styret i herreds- og by-

kommunene ti1svarende.

Rådet kan ikke gjøre noe gyldig vedtak uten at minst to

tredjedelerav medlemmeneer til stede.

Rådet kan nedsette et arbeidsutvalgog gi det fullmakt

til å gi uttalelseri sitt sted og til å gi samtykke

etter § 19. Valg av medlemmertil utvalgetforegår

som forholdsvalgnår noe medlem av rådet krever det,

jfr. tredje ledd. Fylkeskommunenskal så langt råd er

gi rådet fagkyndig sekretærhjelpam ikke departementet

bestemmernoe annet. Rådet tilsetterden hjelp som
ellers finnes nødvendig.

Utgiftenetil rådet og til regionplanleggingenskal_bæres

av de deltakendekommuner i fellesskap. Hvis kommunene

ikke blir enige om fordelingen,fastsettesden av fylkes-
mannen under hensyn bl.a. til kommunenesinteresserog

folkemengde.



Rådet skal på et så tidlig tidspunktsom råd er søke

samarbeidmed offentligemyndigheter,organisasjonerm.v.

som har interesseri planarbeidet. For samarbeidetmed

slikemyndigheter,organisasjonerm.v. som i amrlig grad

har interesseri planarbeidet, opprettessærligefag-

utvalg med representanterfor rådets fagkyndigesekre-

tariat og vedkommendemyndigheterog organisasjoner

etter departementetsnærmere bestemmelse..

Rådet skal gi uttalelserom generalplanerog om regu-

leringsplanersom har betydningfor spørsmålsom omfattes

av regionplanarbeidet.

Ved planleggingenmå det tas hensyn til det sannsynlige

behov, og til at utgifteneved gjennomføringenav de

planlagtetiltakikke overstigerkommunenesøkonomiske

evne. Regionplanbør ikke gjøresmer detaljertenn nød-

vendig for å klarleggeog fremme løsningenav de spørs-

mål innenforplanarbeidetsramme som er felles for regi-

onen eller en større del av den.

Utkast til regionplanlegges av regionplanrådetfram for

de deltakendekommuner og fylkeskommunentil uttalelse.

Etter at alle kommunestyrerog fylkestingethar behandlet

saken, tar rådet planen opp til avstemningmed de end-

ringer som det i tilfellefinner grunn til. Ved avstem-

ningen i rådet gjelder § 16 siste ledd i lov om styret

i herreds-og bykommuneneav 12. november1954 til-

svarende, Regionplansom er vedtattav rådet sendes

gjennom fylkeskommunenog fylkesmannentil departementet.

Departementetskal gi melding til rådet om det er enig

i planen, eller henstilleat planen blir undergittfort-

satt behandlingdersom det har merknaderå gjøre.

Når det finnes hensiktsmessigog forsvarlig,kan region-

plan utarbeidesog vedtas særskiltfor enkelteav de

tiltak regionplansamarbeidetomfatter.

10

6. Regionplanrådetskal sørge for at regionplanenblir tatt

opp til revisjonnår forholdenetilsierdet. Departe-



mentetkan gi påleggom dette.

§ 19
Regionplanvedtekt

Ved regionalplanvedtektkan det fastsettesat bestamte

arealerinnenforregionplanområdetikkeuten samtykke
av regionPlanrådetkan tas i bruktil formålsomi
vesentliggradvil vanskeliggjøreden utnyttingEIGMer
forutsatti regionplanen.Evisvedtattplan ikkefore-

ligger,kan det På sammemåte fastsettesat bestamte
arealerikkeuten samtykkeav regionPlanrådetkan nyttes
på annenmåte enn vanligder arealetligger,og heller
ikke tas i brukpå en måte som i vesentliggradvil
kunnevanskeliggjøreplanleggingenellergjennomføringen

av planen. Tvistom en utnyttingvil stridemot ved-
tekten,avgjøresav departamentetetterat regionplan-
rådethar uttaltseg.

Vedtektenkan gjeresgjeldendefor et tidsromav inntil
10 år. Hvor forholdenegjør.detnødvendig,kan departe-
mentetforlengegyldighetstidenfor vedtektenmed inntil

5 år om gangen.

Paragrafene5, 27 nr. 3 - 5, 28 nr. 1, 31 nr. 1 første
ledd og 33 gjeldertilevarende.KommunestYretsvedtak
sendesregionplanrådetog derfragjennomfylkeskammunen

og fylkesmannentil departamentet.Regionplanrådet

skalhenstilletil de enkeltekommunerå sørgefor at
de nødvendigevedtekterblirgitt,og gi meldingtil de-

partementethvishenstillingenikkeblir etterkommet.

Når ikkeanneter bestemt,gjelderregionplanvedtekt
foraneldrereguleringsplanog generalplanvedtekt(§ 21),
men fallerborti denutetrekningden stridermot slike
bestemmelsersom seinereblirstadfestet.

§ 20

Generalplan

11

1. Ved generalplanforståsi dennelovenen oversiktsplan
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for utnyttingav grunn i en kommune og for Iøsningav

spørsmålom anlegg og innretningertil dekningav allmenne

behov i kommunen.

Generalplanenskal tjene'eamrettleiingved utarbeiding

av reguleringsplaner.

Kommunenskalsørge for at det blir utarbeiddgeneral-

planer som angir hovedtrekkenei utnyttingenav grunnen,

så som til byggeamråder,jord- eller skogbruksområder,

naturamråder,trafikklinjerog andre kommunikasjons-

anlegg, og for løsningenav vann- og kloakkspørsmål

eller andre spørsmålom tiltak til dekning av allmenne

behov innenforkommunensområde.

Departementetkan etter søknad gi kommunenuteetting

med å la utarbeidegeneralplan.

Kommunestyreteller formannskapetskal ha ansvaretfor og

ledelsenav generalplanarbeideti kommunen. Kommune-

styret kan velge et utvalg på minst 3 av dets medlemmer

til å foreståutarbeidingav generalplan. Valget foregår

som forholdsvalgnår noe medlem av kommunestyretkrever

det. I så fall skal bestemmelseni § 7 annet ledd i

lov nr411 av 19, november1954 om styret i herreds- og

bykommunenegjelde tilsvarende. Kammunestyretkan på-

legge bygningsrådetå hjelpe til med planleggingsarbeidet

eller engasjereannen sakkyndighjelp.

Kammunen skal på et så tidlig tidspunktsom råd er søke
samarbeidmed offentligemyndigheter,organisasjonerm.v.

som har interesseri planarbeidet. Før utkast til

generalplanlegges ut til ettersynetter nr. 4, akal

kommunen legge shken fram for fylkeskommunenog, dersom

planen ligger innenfor et regionplanområde,også for

regionplanrådettil uttalelse.

Utkast til generalplanlegges ut til offentligettersyn

samsvarmed reglene i § 27 nr. 3. Når utkastetderetter

er behandletav bygningsrådet,akal saken legges fram

for kommunestyrettil avgjerd. Generalplansom er vedtatt
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av kommunestyret,sendes gjennom fylkeekommunenog

fylkesmannentil departementet. Departementetskal

gi melding til kommunen om det er enig i planen, eller

henstilleat planen blir undergittforteatt behandling

dersom det har merknaderå gjøre.

5. Kammunen skal sørge for at generalplanenblir tatt opp

til revisjonnår forholdenetilsierdet. Departementet

kan gi pålegg om dette.

§ 23
Plikt til å utarbeidereguleringsplan.

Kommunen skal sørge for at det blir utarbeiddreguler-
ingsplanerfor kommuneneområde. Plikten til å ut-

arbeide reguleringsplangjelderlikevel ikke for om,

råde som i regionplaneller generalplanforutsettes
nyttet til jord- eller skogbruksområdeeller natur-

område.

Fylkesmannenkan frita kommunen for å utarbeideregu-

leringsplanfor område som ikke nyttes og ikke åkal nyttes

til tettbebyggelse. Departementetkan gjøre om fylkes-

mannena vedtak.

Departementetkan etter søknad gi kommunen fritak for
eller utsettingmed å oppfylle sin plikt etter første ledd.

Kommunen skal sørge for at reguleringsplanerblir tatt
opp til revisjonnår forholdenetilsier det. Departe-

mentet kan gi pålegg om dette.

Inntil reguleringsplanforeligger,kan det gis midler-
tidige reguleringsbestemmelseram bebyggelsensart, ut-

forming,heyde og beliggenhetinnenfor et bestemtav-

grenset område. Paragrafene27 og 31 nr. 1 første ledd

gjelder tilevarende.



Vedlegg 2

KONGELIGRESOWSJON 28. MAI 1976

I Om sanksjonav Stortingetsvedtak av 4. mai 1976

til lov om endringeribygningsloven av

18. juni 1965 nr. 7.

II Om fastsettingav overgangsbestemmelsersom i

loven er lagt til Kongen.

Stortingethar den 4. mai 1976 gjort vedtak om lov

om endringeri bygningslovenav 18. juni 1965 nr. 7.

Vedtaket er sendt Regjeringenmed anmodningom

Kongens sanksjon.

Vedtaket er gjort etter forslag i Kronprinsregentens

proposisjontil Stortinget,Ot.prp. nr. 28 .(1975- 76),

jfr. Innst. 0. nr. 44 (1975- 76). Etter pkt. II i

loven skal den tre i kraft straks.

II

De viktigsteendringenei bygningslovener:

Etter § 15 første ledd skal fylkeskommunen- ikke

som hittil fylkesmannen-gi kommunen og bygningsråd

hjelp og veiledningmed deres gjøremål etter loven.

Etter § 15 annet ledd kan departementetnå overføre

myndighet som det har etter loven, ikke bare til

fylkesmannen,men også til fylkesutvalget.

I § 15 siste ledd er bestemmelsenom at fylkesmannen

skal ha en utbyggingsavdelingsløyfet. I stedet er

bestemt at fylkeskommunenskal bistå fylkesmannen

med de gjøremålsom legges til ham.



Etter § 17a nr. 3, annet ledd, skal fylkeskommunen

selv forestå sekretærarbeideti fylkesplanleggingen
og fylkesutvalgetkan oppnevnenødvendigesamarbeids-

utvalg. Disse funksjonerhadde tidligerefylkes-
mannen.

Lovendringenei bygningsloveninnebæreraltså at

fylkesmannenikke lenger skal ha en utbyggings-

avdelingtil hjelp med de gjøremål som etter loven

legges til ham. I stedet skal fylkeskommunen
den utstrekningdet måtte være behov for det

bistå fylkesmannen.

Stortingethar forutsattat utbyggingsavdelihgen

skal overførestil fylkeskommunenog det tas sikte

på at de statsansattetjenestemenn ved avdelingene

gjennom avtale overføresi løpet av 1976.

Det er viktig at avdelingentil enhver tid admini-

strativt er under enledelse. En kan imidlertid
ikke regne med at alle de nye fylkeskommunenevil

kunne bygge opp sin administrasjonog ivareta sine

oppgaver etter bygningsloven'strakslovendringene

trer i kraft.

I en overgangsperiodevil det derfor være nødvendig

at utbyggingsavdelingenfortsettersin virksomhet
under fylkesmannenså lenge han fortsettersom

fylkeskommunensadministrasjonssjefetter lovens

ikrafttredelse. Når fylkesrådmannenhar overtatt
sine oppgaveretter fylkesxommuneloven,bør hele

utbyggingsavdelingenadministrativthøre under ham,
slik at fylkeskommunenfra samme tidspunktivaretar

sine oppgaver etter bygningsloven.

Etter lovens pkt. II kan Kongen treffe bestemmelse

om at fylkesmannenmed hjelp fra utbyggingsavdelingen

inntil videre skal ivaretafunksjonersom etter

loven er overtattav fylkeskommunenog ellers treffe

de bestemmelsersom er nødvendigefor å gjennomføre



omorganiseringen. Da avgjørelsesmyndigheteni sakene

etter bygningslovener som før og da det først og

fremst er på sekretariatfunksjonenat det er skjedd

endringer,antas det ikke nødvendigmed andre over-

gangsbestemmelserenn foran antydet. Den bistand

fylkesmannentrengerav fylkeskommunenbør søkes til-

passet det enkelte tilfelleut fra praktiskerfaring

og behov. På det nåværende tidspunktanses det

unødvendigå treffe bestemme1serom dette.

Miljøverndepartementet

ti1rå :

I Sanksjon

At Stortingetsvedtak av 4. mai 1976 til lov om

endringeri bygningslovenav 18. juni 1965 nr.

blir sanksjonert.

II Over an sbestemmelser

medhold av lovenspkt. II fastsettes:

• Fra det tidspunktfylkesrådmannenhar overtatt

sine oppgaveretter fylkeskommuneloven,skal alle

de ansatteved utbyggingsavdelingenhos fylkes-

mannen være underlagtfylkesrådmannensledelse.

2. Inntil det tidspunktsom er fastsatti pkt. I,
skal fylkesmannenha ledelsen av utbyggingsavde-

lingen og varetade administrativefunksjonersom
forutsettesovertattav fylkesrådmannen.


