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Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. juli 1983, med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965
nr. 7, foretatt endringer i kapitlene 21, 26:1, 34:4, 38:43, 38:563, 39:4, 49:129 og 55 i byggeforskrifter av 1.
august 1969, senest revidert 13. januar 1983 nr. 48.
Samtidig er kapitlene 26:22 første punktum, 31:24 siste ledd, 31:32 femte ledd, 38:34 annet ledd, 38:47 tredje
ledd, 38:564 annet ledd, 38:6 annet punktum, og 49:284 fjerde ledd annet punktum, 54:1 annet ledd siste
punktum og 55:461 første punktum opphevet.
Kapittel 21, siste ledd, siste punktum skal lyde:
Bygningsrådet kan samtykke i at det brukes mindre målestokker hvor det finnes hensiktsmessig og forsvarlig.
Kapittel 26:1 skal lyde:
:1 Avstand.
:1 Når avstand mellom bygninger er minst halvdelen av bygningenes sammenlagte høyde og ikke under 8 m,
1 stilles det ingen særskilte krav til brannmotstand.
:1 Hvor avstand til annen bygning er mindre enn angitt i 26:11 skal minst en av veggene som ikke oppfyller
2 kravene i 26:11 oppføres som brannvegg.
Bygninger i høyst 2 etasjer kan plasseres med mindre avstand enn angitt i 26:11 når bygningenes samlede
grunnflate ikke er over 800m² for bygninger med 1 etasje og ikke over 600m² for bygninger i 2 etasjer. Alle
innvendige vegger og himlinger skal da ha tennvernende kledning minst A 10. Avstanden mellom grupper
av slike bygninger skal være minst 8 m. Er gruppene skilt med brannvegg gjelder ikke kravet om
minsteavstand.
:1 Bygningsrådet kan, uten at det, stilles særlige krav til brannmotstand, tillate at garasje, uthus al. med
3 grunnflate ikke over 50m² plasseres nærmere annen bygning enn angitt i 26:11.
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Vilkåret er at det sammenlagte areal av bygninger i gruppen ikke overstiger grensene i 26:12. Blir flere
garasjer oppført på flere eiendommer i nabogrense, må bygningene skilles med brannvegg for hver 100m² .
:1 Hvor det er regulert byggegrense, skal alle bygninger oppføres med minst en etasje i byggegrensen.
4 Bygningsrådet kan tillate at bygning eller deler av den trekkes lenger inn på tomta.
Bygningsrådet kan tillate fremspring, eventuelt tilbaketrekking av enkelte deler av fasaden. Trapper,
rekkverk, stolper, avvisere, bøyler o.l. skal ikke trekkes fram foran gatelinjen.
:1 Måling av avstand mellom bygninger og bygningers avstand til nabogrense.
5
Avstanden måles som korteste avstand målt horisontalt mellom bygningens fasadeliv (veggliv) og
nabobygningens fasadeliv eller nabogrense.
Dersom mer enn 1/3 av veggflaten har utspring eller bygningen har utspring som stikker mer enn 1,00 m
ut fra veggflaten regnes fasadeliv som vertikalprojeksjonen av fremspringets ytterkant.
Bestemmelser om brannmotstand som er avhengig av avstanden, gjelder bare for den del av bygningen
som rammes av avstandsbestemmelsen.
Kapittel 26:22 første punktum oppheves.
31:24 siste ledd oppheves.
Kapittel 31:32 femte ledd oppheves.
Kapittel 34:4 nytt punkt:410 skal lyde:
:4 Myndigheten til å dispensere fra bestemmelser i dette avsnitt tilligger departementet.
10
Kapittel 38:34 annet ledd oppheves.
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Kapittel 38:43 annet ledd bokstav a. skal lyde:
a) Frittliggende en-etasjes garasje kan oppføres av tre med innvendig tennvernende kledning minst A 30 når
bygningens grunnflate ikke overstiger 400m² eller den ved brannvegg er delt opp i seksjoner av høyst
denne størrelse. Garasjens avstand til nabogrense og til annen bygning må være i samsvar med
bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kap. 26:1.
Kapittel 38:47 tredje ledd oppheves.
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Kapittel 38:563 skal lyde:
:5 Automatisk sprinkleranlegg.
63
Automatisk sprinkleranlegg skal monteres i garasje under jorden med samlet ikke seksjonert golvflate større
enn 1.000m² . Bygningsrådet kan kreve automatisk sprinkleranlegg i lukket garasje over jorden med samlet,
ikke seksjonert golvflate større enn 4.000m² .
Kapittel 38:564 annet ledd oppheves.
Kapittel 38:6 annet punktum oppheves.
Kapittel 39:4 tredje ledd skal lyde:
For opplag mindre enn 200m² og høyde under 4,0 m inklusive overdekking, gjelder bestemmelsene om
avstand i bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kapittel 26:11 tilsvarende.
Kapittel 49:129 siste ledd skal lyde:
Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle skjerpe disse bestemmelser.
Kapittel 49:284 fjerde ledd annet punktum oppheves.
Kapittel 54:1 annet ledd siste punktum oppheves.
Kapittel 55 Brannvern, nytt punkt:30 skal lyde:
:3 Myndigheten til å dispensere fra dette kapittel tilligger departementet.
0
Kapittel 55:461 første punktum oppheves.
Endringene skal tre i kraft 1. august 1983.
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