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NORSK :LOWTIDEND
Avd.I. Loverog sentraleforskrifterm.v.
Utgitt i henhold til lov nr. 53 av 19. juni 1969

Utgitt 7. mai 1979

Endr.

Nr.12

i byggeforskrifter.

Gitt av kommunalog arbeidsdep.
bygningsloven
av 18. juni 1965.

I byggeforskrifter

av 1. august

4. april
4. april

1979

i medhold

1969 gjøres ,følgende

av

§ 6 i

endringer:

Kap. 14 :12

skal lyde:
Når arbeidet etter bestemmelser
i lovgivningen
er betinget av tillatelse
eller samtykke
også fra annen
myndighet
enn bygningsrådet,
eller :når planer for
arbeidet skal legges franr for slik myndighet, skal det
opplySes i søknaden om byggetillatelse
om saken har
vært lagt fram for slik myndighet. Foreligger avgjerd
eller uttalelse
fra vedkommende
instans, skal denne
vedlegges søknaden. For bygning som går inn under
lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø,
vises til denne lovs §§ 8 og 19 med tilhørende
forskrifter.

Kap. 26:11

første ledd skal lyde:
I reguleringsplan
kan tillates
grense og mellom frittliggende
i bygningsloven
§ 70 nr 2 og
bebyggelsesplan
som er basert
plan etter bygningslovens
§

Kap. 26 :21

mindre avstand til nabobygninger enn bestemt
3. Det samme gjelder ved
på forenklet regulerings26 nr 2.

skal lyde:
Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn
1,50 m over planert -terrengs gjennomsnittsnivå
rundt
bygningen, regnes med i etasjetallet.
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4. april

Loft regnes med i etasjetallet
når det her er innredet
rom for varig opphold og disse rom har en større utstrekning enn 1/3 av bYgningens grunnflate.
Kap. 31:21

annet'og tredje--ledd skallyda:
I deler av
i enkelte- rom. i leilighet kanr-netto
romhøyde reduseres til 2,10 m.
I rom son nnreilea ..p4„loft og„,sem,b.ar,skråtak,
skal
romhøyden ikke være mindre enn 2,10 111 i de deler
av rommet hvor det er nødvindig å kunne gå og stå
oppreist.

Kap. 31:23

skal lyde:
Dagslys
Etthvert rom skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende dagslys.
Bygningsrådet
kan tillate at enkelte rom belyses ved
tilstrekkelige 'åpninger mot andre rom eller ved overlys.
Bygningsrådet
kan tillate at det innredes leilighet som
får alle vinduer vendt mot gårdsrom med mindre bredde
enn 4 m eller med,vegger eller omgivende terreng som
hindrer dagslysinnfall.
For arbeidslokaler
vises til de spesialkrav
som kan
stillei
medhold a.V lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø.

Kap. 31:24

annet og nytt tredje ledd skal lyde:
I leilighet og hybel 1 underetasje skal golvets overkant
langs hovedvindusvegg
ikké ligge lavere enn 0,50 m
Under terrenget
utenfor, og terrenget
skal helle fra
husvegg til en avstand av minst 2 m fra veggen.
Bygningsrådet
kan gjøre unntak fra bestemmelsen
i
annet ledd.

Kap. 31 :31

skal lyde:
Minste bredde på gang i leilighet skal være 1,20 m.
Baderom og dusjrom Skal ha wanntett golv. Vaskerom
for flere enn én leilighet skal ha vanntett golv.
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Kap. 31 :32

Kap. 31:33

nytt siste ledd skal lyde:
kan gjøre
Bygningsrådet
melsene.

4. ,april
unntak

fra

disse

bestem-

skal lyde:
Oppbevaring av søppel
og fjerning
Enhver bygning skal, for oppbevaring
godkjent
anordninger
søppel, ha de nødvindige
bygningsrådet.

av
av

Kap. 31:35

første ledd første punktum skal lyde:
som skal
og andre bygninger
bygninger
Offentlige
være tilgjengelige for publikum og som har toalett for
som er lett
publikum, skal ha minst ett toalettrom
tilgjengelig og brukbart for orienterings- og bevegelseshemmede.

Kap. 32 :22

skal lyde:
for innBygning i to etasjer med undervisningsanstalt
bygning
til 150 elever kan oppføres som brannherdig
jfr. 55:34.
Bygning i to etasjer der rømning fra 2. etasje kan skje
dirCkte til markplanet, uavhengig av trapp til 1. etasje,
og hvor golv i 2. etasje er utført som A 60, kan oppikke overstiger
når grunnflaten
føres som trebygning
bygning inntil 800 m2.
400 m2, og som brannherdig
skal utmellom etasjene
trappforbindelse
Eventuell
føres som branneelle B 30.
større enn 400 m2
Bygning i en etasje med grunnflate
bygning.
skal oppføres som minst brannherdig

Kap. 32:31

første ledd skal lyde:
mecl grupperom
Undervisningsrom
med tilhørende
eller forsamlingsrom
egne brannceller.

Kap. 33 :8

og gymnastikksal
birom skal utgjøre

nest siste ledd skal lyde:
Rommet skal ha en grunnflate på minst 12 m2 dersom
og minst 8 m2 når
det er montert to kinomaskiner,
det er én maskin.
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4. april Kap. 33:9

nest siste ledd skal lyde:
Rommet skal ha en grunnflate
det er montert to kinomaskiner,
er én maskin.

på minst 12 m2 dersom
og minst 8 m2 når det

Kap. 34:424

siste ledd skal lyde:
må høyden til hovedgesims ikke være
For trebygning
større enn 8 m og ingen utvendig trevegg må være
høyere enn 9 m. På to-etasjers trebygning tillates ikke
i takflaten.
takoppbygg eller nedskjæring

Kap. 38:2

første ledd siste setning skal lyde:
og ikke
(earport)
med takoverbygg
Oppstillingsplass
mer enn to veggflater og med plass for høyst 2 biler.

Kap. 38 :31

første

ledd skal lyde:
er tillatt, kan bygningstrebebyggelse
oppføres av tre uten
i at garasje
rådet samtykke
rom
kledning, når det ikke er nyttbart
tennvernende
over eller under garasjen.

I strøk hvor

I kap. 38:35

og nytt første ledd lyde:
skal overskriften
mot annen bygning og forbindelse
Skillekonstruksjon
med andre rom
Når garasje bygges vegg i vegg med annen bygning
eller som del av annen bygning, ska,1 skillekonstruksjonen mellom garasjen og bygningen være minst B 30.

Kap. 38:35

første, annet
nåværende
tredje og fjerde ledd.

Kap. 38:47

nytt tredje ledd skal lyde:
kan gjøre unntak
Bygningsrådet
melsene.

Kap. 38 :561 oppheves.

og tredje

ledd

fra

blir

disse

annet,

bestem-
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Kap. 38 :563 nytt annet ledd skal lycle :
kan gjøre unntak fra kravet
Bygningsrådet
leranlegg for garasje over jorden.
Kap. 38:564

nytt annet ledd skal lyde:
kan gjøre unntak
Bygningsrådet
melse.

fra

4. april
om sprink-

denne

bestem-

Kap. 39 :1

nytt siste avsnitt skal lyde:
— vindu soin i åpen tilstand har en
Redningsvindu
fri åpning som har en høyde og en bredde som til
sammen er minst 1,5 m. Høyden skal være minst
600 mm og bredden minst 500 mm. Vindusbrettets
høyde over golv skal ikke være over 1 m.

Kap. 39 :3
:3

skal lyde :
Boligbrakke

til bruk

under

bygge-

og anleggsarbeid

skal det søkes om byggetillatelse.

:31

For boligbrakke

:32

Boligbrakke

:33

med felles brannvegg
skal seksjoneres
Boligbrakke
i én etasje og
minst A 120 for hver 450 m2 grunnflate
for hver 225 m2 i to etasjer.
i hver seksjon skal ikke være
Antall sengeplasser
over 44.
Inntil tre seksjoner kan bygges sammen i én bygning.
Avstand til annen bygning skal være minst 8 m.
uten
egen seksjon
skal alltid utgjøre
Soveavdeling
Dog gjelder følgende unntak:
hensyn til grunnflate.

kan føres

opp i inntil

to etasjer.

én-etasjes boligbrakke ikke over 150
Frittliggende,
og
med inntil 8 sengeplasser
m2 kan oppføres
nødvendige andre rom i samme bygning.
for betjening kan plasseres
Inntil 4 sengeplasser
uten at denne kreves
innenfor en serviceseksjon
seksjonert.
ytterligere
Brannvegg skal gå minst 0,5 m over tak og minst 0,1 m
utenfor ytterveggsflate.
dør A 60.
Dør i brannvegg skal være branntrygg
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4. april

Døren skal kunne holdes i åpen stilling med magnetholder som kobler ut i tilfelle brann.
I tettbebyggelse
kan bygningsrådet
etter vurdering av
den aktuelle brannrisiko
tillate at boligbrakke
settes
i nabogrense
eller nærmere annen bygning enn 8 m.
Brakke som settes inn mot nabobygg, skal atskilles
med B 60.
:34

Isolasjon skal være ubrennbar.
Overflatebehandlingen
av innvendige tak- og veggflater
skal utføres av materialer
som bare i beskjedent
omfang kan medvirke til flammespredning
og reykutvikling.

:35

Rømning fra ethvert oppholdsrom til det fri skal kunne
skje via dør og eventuell korridor for én-etasjes bygg,
og via dør, eventuell korridor og trapp for to-etasjes
bygg. I tillegg til dette skal romning kunne skje via
redningsvindu.
Dersom det er dør direkte fra rommet til det fri, kreves
ikke redningsvindu.
Høyde fra underkant redningsvindu
til planert terreng
skal ikke være større enn 5 m. Er avstanden til terreng
større enn 5 m, eller er terrenget
ulent, skal hvert
oppholdsrom
være forsynt med redningstau.
I stedet
for redningstau
kan det nyttes balkonger, gangbaner,
rømningsplatåer
eller liknende.

36

I brakkeanlegg
med lOT eller flere sengeplasser
skal
det monteres
typegodkjent
brannvarslingsanlegg.
Anlegget skal bestå av røykdetektorer
plassert i ganger
og korridorer samt manuelle brannmeldere
plassert på
hensiktsmessige
steder. Røykdetektorer
for utkobling
av magnetholdere
for dører i brannvegg skal plasseres
slik at det er minst en på hver side av døren. Detektorene skal også utløse brannalarmen.

:37

I bygning med tilstrekkelig
trykkvann
skal det på
hensiktsmessige
steder monteres brannslanger
med tilstrekkelig
lengde til å nå inn i alle rom. I bygning
uten trykkvann
skal det være håndslokkingsapparater.

—

—
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Plasseringen
av brannslanger
og håndslokkingsapparater skal godkjennes
av den stedlige brannsjef.
Deres
plass skal merkes med skilt etter NS 4210.
:38

For brakkeanlegg
på øde steder skal det finnes et
reserve underbringelsessted
som kan gi ly i tilfelle

brann.
Kap. 43:22

Kap. 44:23

nytt tredje ledd skal lyde:
Dør til kjølerom, fryserom og badstu
lighet kunne åpnes også innenfra.

skal uten vanske-

annet punktum skal lyde:
Balkonggolvet skal utføres,slik
at vann ikke kan trenge
inn i og skade bygningens konstruksjoner.
Overskriften
til kap. 48 skal lyde:
Søppelnedkast
med tilhørende søppelrom

Kap. 48
Kap. 48 :3

første ledd skal lyde:
Rommets utforming
og størrelse
avpasses
system for tømming som skal brukes.

etter

det

Kap. 49:121

nytt første ledd skal lyde:
Frittliggende
6n- og tomannsboliger
og sammenbygde
småhus i grupper, kjeder, rekker m.v. skal ha røykpipe som gir anledning
til installasjon
av ildsted i
hver leilighet.

Kap. 49:121

nåværende

Kap. 55 :33

punkt b skal lfrde:
b) Undervisn
gsanstalt
for mer enn 150 elever, med
det unnta
som er nevnt i l4ap. 32:22 annet ledd.

Kap. 53

Lydforhold
Definisjoner

:1

L (dB)

første — femte ledd blir annet — sjette ledd.

— er luftlydindeks
som er en karakteristikk
av luftlydisolasjonen
med ett tall, som tar

4. april
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4. april

hensyn til lydisolasjonen
ved forskjellige
frekvenser. Størrelsen bestemmes på grunnlag av målinger etter NS 3051.
L (dB)

— er trinnlydindeks
som er en karakteristikk av trinnlydnivået
med ett tall, som
tar hensyn til trinnlydnivået
ved forskjellige frekvenser.
Størrelsen
bestemmes
på
grunnlag av målinger etter NS 3051.

dB (A) — er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.
Lydklasse for
dører
— er en karakterisering
og bestemmes etter

av dører med ett tall
NS 3150.

:2Generelt
:21 Bygning som inneholder
rom til varig opphold, skal
plasseres og oppføres slik at gode lydforhold
sikres.
Bygningens
enkelte rom og konstruksjoner
skal oppfylle kravene i :3 til :9.
Bygningsrådet
kan skjerpe disse kravene når rom hvor
lydisolasjonsbestemmelsene
gjelder, grenser direkte mot
forretnings-,
verksteds- eller andre lokaler hvor det er
sjenerende støy.
:22

I områder som er særlig utsatt for støy (trafikkstøy,
flystøy, industristøy
o.l.), kan bygningsrådet
stille krav
til lydisolasjon
av bygningens
ytterflater
når andre
tiltak ikke er tilstrekkelige.

—.7215
:3
:31
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4. april

Bolig

Lydisolasjon

:311 Luftlydisolasjon
Følgende minste verdier
ved Ia skal være oppfylt:

for

luftlydisolasjonen

angitt

Minste tillatte
verdier
Rekkehus

og andre sammenbygde småhus
boliger
...

Mellom rom 1 forskjellige

for Ia (dB)

55

Boligblokker

Mellom rom i forskjellige boliger
Mellom rom for varig opphold og felles

52

gang, trapperom
o. 1
Mellom entre o. L og felles gang, trapperom o. I. adskilt med dør . . . . . . .
Mellom boliger og rom som nyttes til
felles serviceeller ervervsmessig
virksomhet
(forretning,
verksted,
restaurant,
varmesentral,
vaskeri,
selskapslokale,
hobbyrom
o. 1.) . . . .

52

1

391.)

60

) Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB. Veggen forøvrig
skal ha en verdi for Ia på minst 52 dB.
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4. april
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:312 Trinnlydisolasjon
Trinnlydnivåene
gende verdier:

angitt

ved L skal ikke overstige

føl-

Høyeste tillatte
verdier for I (dB)
Rekkehus og andre sarnmenbygde småhus
Fra rom 1 bolig (ikke medregnet baderom, toalettrom,
boder o. 1.) til rom
i annen bolig
Fra baderom,
toalettrom,
boder o. 1
med større areal enn 2,5 m2 til rom
annen bolig
Boligblokker
Fra rom i bolig (ikke medregnet baderom, toalettrom,
boder o. 1.) til rom 632)
1 annen bolig
Fra baderom
toalettrom,
boder o. 1
med større areal enn 2,5 m2 til rom
i annen bolig
Fra felles gang,
trapperom,
trapp,
altangang,
takterrasse
o. 1. til rom
i bolig
Fra altan eller terrasse til rom i annen
bolig
Fra rom som nyttes til felles serviceeller ervervsmessig
virksomhet
(forretning,
verksted,
restaurant,
varmesentral,
vaskeri,
selskapslokale, hobbyrom o. 1.) til rom i bolig

581)

632)

681)

631)
681)

542)

Ikke medregnet
baderom, toalettrom,
boder 0.1. i annen
bolig.
Her gjelder kravet også baderom, toalettrom,
boder 0.1.

:32

Etterklangstid
Etterklangstiden
i felles trapperom
og i felles gang
med dører til flere enn 2 boliger skal ikke overstige
1,0 sekunder i oktavområdet
med senterfrekvens
500 Hz
eller høyere.

:33

Støynivå-

:330 Kravene

i

:331,

:333 og

umøblerte innflytningsklare

:334 forutsetter
måling
rom. Kontrollmålinger

i
i
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møblerte rom kan godtas. Måleresultatet
korrigeres da 4. april
til 0,5 sekunder etterklangstid,
og det korrigerte
støynivået skal ligge minst 5 dB lavere enn angitt i kravene
nedenfor.
:331 StøyniVået fra felles tekniske installasjoner
(vann- og
varmeinstallasjoner,
heiser, kompressorer,
ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg
0.1.) skal under normale bruksforhold verken hver for seg eller samlet overstige
35 dB (A) i rom for varig opphold, i kjøkken som utgjør eget rom, 40 dB (A). Kravet omfatter ikke støynivå frembrakt
ved bruk av sanitære
og tekniske
installasjoner
i den bolig støynivået måles.
:332 Støynivået
fra radiatorer
i felles varmeanlegg
skal
ikke overstige 30 dB (A) i en avstand av 1 m fra vegg
og en høyde 1,2 rn til 1,5 m over golv.
:333 Støynivået fra individuelle installasjoner
som tilhører
bolig (oppvarmingsanlegg,
vaske- og oppvaskmaskiner,
frysebokser, kjøleskap, kjøkkenmaskiner
0.1.) skal ikke
overstige 35 dB (A) i rom for varig opphold i omliggende boliger i samme bygning.
:334 Støynivået
fra tekniske
installasjoner
i erverysvirksomheter skal lkke overstige 30 dB (A) i rom for varig
opphold i omliggende boliger i samme bygning.
:335 Støynivået
fra tekniske
installasjoner
(ventilasjonsmaskineri,
vifteanlegg,
varmesentraler,
renovasjonsanlegg 0.1.) skal ikke overstige 35 dB (A) i en avstand
av 2 m utenfor vindu i rom for varig opphold eller på
bebyggelsens
utereal, herunder altan, takterasse,
uterom o.l. Dette kravet til støynivå gjelder også for
tilsvarende
rom og arealer
ved annen nærliggende
bebyggelse.
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:4

Hotell

:41

Lydisolasjon

og annet

herberge,

:411 Luftlydisolasjon
Følgende minste verdier
1a skal være oppfylt:

pleieanstalt

o..

for luftlydisolasjon

angitt

ved

Minste tillatte
verdier for Ia (dB)
Mellom rom i forskjellige boligenheter
Mellom rom for varig opphold og felles
gang, trapperom
o. 1. ......
......
Mellom entre o. 1. og felles gang, trapperom o. 1. atskilt med dør
..
.
Mellom rom for varig opphold og rom
som anvendes til felles service eller
ervervsmessig
virksomhet
(forretning, verksted,
restaurant,
varmesentral, vaskeri, selskapslokale,
hobbyrom o. 1
)

1

52
52
391.)

60

) Det skal nyttes dør av lydklasse
35 dB. Veggen for
øvrig skal ha en verdi for Ia på minst 52 dB.
For herberger
etter hotelloven
med forskrifter
og for
pleiehjem
og aldershjem
hvor det er nødvendig
med
terskel-frie
dører, er kravet 34 dB. Da kan det nyttes
dør av lydkIasse 30 dB.
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:412 Trinnlydisolasjon
Trinnlydnivåene
gende verdier:

1979
4. april

angitt

ved Ti skal ikke overstige

føl-

Høyeste tillatte
verdier for Ij (dB)
Fra rom i en boligenhet
(ikke medregnet baderom,
toalettrom,
boder
o. 1.) til rom i annen boligenhet
Fra baderom,
toalettrom,
boder o. i
med større areal enn 2,5 m2 til rom
i annen bollgenhet
Fra felles gang, trapperom,
trapp,
altangang,
takterrasse
o. 1. til rom 632)
i boligenhet
Fra altan og terrasse til rom i annen
boligenhet
Fra rom som anvendes til felles serviceeller ervervsmessig
virksomhet
(forretning verksted
restaurant
varmesentral vaskeri selskapslokale
hobbyrom o. 1.) til rom i boligenhet

632)

682)

681.)

542)

Baderom, toalettrom,
boder o.l. med golvareal mindre enn
2,5 m2 omfattes
ikke av dette kravet.
Her gjelder kravene også baderom, toalettrom,
boder 0.1.

:42

Etterklangstid
Etterklangstiden
i trapperom
og felles gang skal ikke
overstige
1,0 sekunder
i oktavområdet
med senterfrekvens 500 Hz eller høyere.

:43

Støynivå
Støynivået
trapperom

i rom for varig
o.l. skal oppfylle

opphold
kravene

og i felles
i :33.

gang,
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:5

Skole og annen

:51

Lydisolasjon

bygning

til undervisningsformål

:511 Luftlydisolasjon
Følgende minsteverdier
for
ved Ia skal være oppfylt:

luftlydisolasjonen

angitt

Minste tillatte
verdier for Ia (dB)
Mellom undervisningsrom
samt mellom
undervisningsrorn
og andre rom :
Horisontalt
Vertikalt
og diagonalt
Mellom undervisningsrom
og felles gang
atskilt med dør
Mellom undervisningsrom
atskilt med
dør
Mellom rom for gymnastikk
sang, musikk eller tre- og metallsIøyd og andre
undervisningsrorn

48
51
341)
392)

60

Det skal nyttes dør av minst av lydklasse 30 dB. Veggen
for øvrig skal ha en verdi for Ia på minst 48 dB.
Det skal nyttes
dør av lydklasse
35 dB. Veggen for
øvrig skal ha en verdi for Ia på minst 48 dB.

:512 Trinnlydisolasjon
Trinnlydnivåene
gende verdier:

angitt

ved Ii skal ikke overstige

føl-

Høyeste tillatte
verdier for It (dB)
Fra undervisningsrom
til undervisningsrom og andre rom
Fra felles gang, trapperom,
trapp o. 1
til undervisningsrom
Fra rom for gymnastikk,
sang, musikk
eller tre- og metallsløyd
til andre
undervisningsrom

:52

63
63

54

Etterklangstid

:521 Etterklangstiden
i trapperom
fylle kravene i :32,

og felles gang skal opp-
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:522 I normalklasserom
og lekerom og i undervisningsrom
4. april
i barnehage skal etterklangstiden
ha en gjennomsnittsverdi som ligger mellom 0,6 og 0,9 sekunder i frekvensområdet 125-2 000 Hz. Avvik fra gjennomsnittsverdien skal ikke i noe frekvensintervall
overstige
0,2
sekunder unntatt for 125 Hz der avviket fra gjennomsnittsverdien
kan være 0,5 sekunder.
:523 I spesialklasserom
for undervisning av hørsels- og synshemmede skal etterklangstiden
ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger
0,6 sekunder
i frekvensområdet
125-2 000 Hz. Avvik fra gjennomsnittsverdien skal ikke i noe frekvensintervall
overstige
0,2 sekunder unntatt for 125 Hz der avviket fra gjennomsnittsverdien
kan være 0,5 sekunder.
:524 I gymnastikksal
og i svømmehall skaI etterklangstiden
ha en gjennomsnittsverdi
som ikke overstiger
2,0
sekunder i frekvensområdet
125-2 000 Hz. I idrettshall
skal etterklangstiden
ikke overstige
1,6 sekunder
i
frekvensområdet
125-2 000 Hz.
:53

Støynivå
I undervisningsrom
skal stoynivået fra tekniske installasjoner Målt i møblert, men forøvrig tomt rom, ikke
overstige 35 dB (A).

1979
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Sykehus

:61

Lydisolasjon

:611 Luftlydisolasjon
Følgende minsteverdier
Ja skal være oppfylt:

for luftlydisolasjon

angitt

ved

Minste tillatte
verdier for Ia (dB)
Mellom soverom samt mellom soverom
og andre rom:
Horisontalt
Vertikalt
eller diagonalt
Mellom soverom og fellesrom atskilt
med dør

48
53
392) 2)

Det skal nyttes
dør av lydklasse
35 dB eller bedre.
Veggen for øvrig skal ha en verdi for Ia på minst 48 dB.
I rom hvor det er nødvendig med terskelfrie
dører, kan
kravet
reduseres
til 34 dB. Da nyttes
dør av lydklasse 30 dB.

:612 Trinnlydisolasjon
Trinnlydnivåene
gende verdier:

angitt

ved L skal ikke overstige

føl-

Høyeste tillatte
verdier for I° (dB)
Fra soverom til soverom og andre rom
Fra felles gang, trapperom,
trapp eller
fellesrom til soverom

:62

63
63

Etterklangstid

:621 Etterklangstiden
i trapperom
fylle kravene i :42.

og felles gang skal opp-

:622 I sengestuer
skal etterklangstiden
ikke overstige 0,8
sekunder i oktavområdet
med senterfrekvens
500 Hz
høyere.
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4. april
Støynivå
Støynivået fra tekniske installasjoner
skal ikke overstige 30 dB (A) i soverom og 35 dB (A) i felles oppholdsrom.

:7

Kontorbygning
I kontorlokale skal støynivået fra felles tekniske
lasjoner i bygningen ikke overstige 40 dB (A).

instal-

:8

Isolasjon mot utendørs støy
For bygning som er særlig utsatt for støy utenfra
(trafikkstøy,
flystøy, industristøy
o.l.), jfr. :22, kan
bygningsrådet
fastsette
reduksjonstall
for
ytterflatene.
Reduksjonstall
fastsettes
på grunnlag
av målinger,
prognoser eller støysonekart.

:9
:91

Målinger
Luftlydisolasjon
etter NS 3051.

92

Måleresultatene
for reduksjonstall
og trinnlydnivå
vurderes etter de metodene som er angitt i NS 3051 Tillegg.

:93

Måling av etterklangstid
men for øvrig tomme
angitt i NS 4813.

:94

Støynivå måles etter NS 3051 hvis ikke annet er angitt
i disse forskrifter.

:95

Ved måling av momentane
lyder (støy fra start og
stopp av motorer, kompressorer
m.m.) eller støy med
innhold av tydelig rene toner benyttes
instrumentstilling «slow», og støynivået angis ved den maksimale
verdi pluss 5 dB.

:96

Støynivået i pkt. :335 måles 0,5 m foran åpent vindu,
eller for utearealer 1,2 til 1,6 m over bakken og minst
2 m fra eventuell husfasade
i det punkt som da er
nærmest støykilden.

og

trinnlydnivå

i bygninger

måles

i skole skal utføres i møblerte,
rom etter de metoder som er

1979
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4. april Kap. 55:31

annet

ledd punkt

b skal lyde :

b) Undervisningsanstalt
for mer enn 150 elever med
det unntak som er nevnt i kap. 32:22 annet ledd.
Kap. 55:453

første ledd skal lyde:
Høyde.
Høyden til hovedgesims må ikke være større enn 8 m
og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m.
På 2-etasjes trebygning
tillates ikke takoppbygg
eller
nedskjæring i takflaten.

Disse endringer

6. april Endr. i forskrifter
utlandet.

trer i kraft

II
2. juli 1979.

om avgiftsfri

transport

dire

Finansdepartementet
tastsetter
med hjemmel i
1969 nr. 66 om merverdvgift,
§ 16, siste ledd, bo
forskrift om endring av iFinansdeparternentets
fors
1970 om avgiftsfri tran4port direkte til eller fra

til

eller

fra

lov av 19. juni
stav a, følgende
rifter av 26. mai
landet (nr. 31) :

§ 3 skal lyde:
Tjenester som nevnt
§§ 1 og 2 kan bare fakt reres avgiftsfritt
henhold til transportd+kument
og bare til varem ttakerivaresender
eller utenlandsk transi4rtør,
speditør o.l. Næring drivende som utfører transport direkte jmellom sted i Norge og s d i utlandet, kan
fakturere avgiftsfritt
o så til norsk speditør.

6. april Forskrifter om norske fartøyers adgang
mule i feeroyisk fiskeri ne i 1979.

til å dr* e fiske etter kol-

I medhold av § 5 i ov av 20. april 1951 om
Fiskeridepartementet
b stemt:

iske med trål

har

§ 1
Norske fiskere kan iske kolmule i færøyisk fiskerisone
i 1979
med inntil 60 fartøye 1 Av disse fartøyene
ka
inntil 35 fiske i

