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4. Bygningers indretning 

stue o g  1. sal. Trapper til 2. sal og derover skal anbringes i lukkede 
t rapperurn. 

b. Trappers bredde skal v2ere mindst 100 crn m%It fra vzg  til hindliste el- 
Ier - hvor der opsEttes hhdliste i begge sider, milt meltern hiindlisterne. 

c. H0jden over trapper skal v m e  mindst 2,O m, milt  over trinforkanterne. 

d. Forholdet mellern en trappes grund og stigning skal vxre skkdes, at 
trappen er god at gA p i .  Stigningen mA ikke vEre hsjere end 18 CM og 
grunden ikke mindre end 25 cm. PA krum trappe mi grunden ikke vatre 
mindre end 20 crn milt  i en afstand af 35 CM fra hindlisternidte. 

e .  Trapper skal pa de frie sider forsynes med solidt rxkvzrk ,  der er 
mindst 80 cm hsjt, rnAh over trinforkanterne ved lobene, og mindst 90 CM 

ved reposerne. 

f .  Trapper, som er bredere end 1 m, skaI vzre farsynet rned hindlister i 
begge sider. 

g. Se i ervrigt pkt. 6.5.2 vedrerrende brandforhold. 

Stk. 4. I f d e s  adgangsveje skal der foran vinduer eller anden iibning, der 
ikke er h m e t  rnindst 30 cm over trin eller reposer, anbringes r z k v a k  el- 
ler andet betryggende v a n .  

Stk. 5 .  Lodrette Abninger i r x k v z r k  i forbindelse rned f d e s  adgangsveje 
mi ikke were over 12 cm brede. Vandrette ibninger skaI efter furholdme 
vxre  sAkdes udfmmet, at born sikres pi betryggende m&de. 

Stk. 6 .  R z k v z r k  ved dtangange sknl v m e  mindst 120 crn heje. 

Stk. 7.  Luftsluser i forbindelse rned trapper, jf. 6.5.2, stk. 4 skal vxre ud- 
formet i overenssternmeIse med falgende bestemmelser: 

a. Luftsluser skal have en fri bredde p i  mindst 1,3 m og en dybde fra faca- 
delinien pa ikke over to  gange slusens bredde i facaden. 

.b. Luftsluser skal i den fulde bredde were helt Abne til det fri over 
r~kv;t=rksh~jde .  
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4. Bygnhgers indretning 

Stk. 8. D0re i f d e s  adgangsveje skal v=re mindst 90 cm brede og skal i 
svrigt udfrzrres i overenssternmelse med bestemmelserne i 6.5.3.  og relevan- 
te dele af 6.8-6.16, om bredden pA dare i flugtveje. 

4.3 * Beboelsesb y gninger 

4.3,l. Rumhlejder og mmstsrrelser 
Stk. 1. Rurnherjden (afstanden fra fzrdigt gulv til fzrdigt loft) skal i bebo- 
elsesrum og kakkener samt baderum og toiletrum vme mindst 230 CM. 

Stk. 2. Rurnhojden i andre rum skal vaere mindst 210 cm. 

Stk. 3. I enfarniliehuse, rzkkehuse, kzdehuse og lignende kan rumhojder 
i beboelsesrum og krzrkkener samt baderurn og toiletrum vaxe mindst 210 
cm. 

Stk. 4. Rurnindholdet i beboelsesrurn og k~kkener skal v ~ r e  mindst 12,5 
m3, og guharealet skal vzre mindst 6,O m2 i n k h i v e  faste skabe, som fin- 
des i rummet og h0rer til rummet. 

Stk. 5 .  Hvis der onskes Abnet rnulighed for indretning af erhvervslokaler i 
en beboelsesbygning skal man vxre oprnmksorn p5 de krav til lofthejder, 
Arbejdstilsynet stiller, jf. 4.4. 

' Stk. 6. Er loftet ikke vandret, skal der over det foreskrevne gdvareal 
mindst vaxe den foreskrevne rumhrzrjde rniilt SOM gennernsnitsh~jde. Der 
mii dog intetsteds over det foreskrevne gulvared v a e  mindre fri hajde 
end 1,9 m. 

Stk. 7 .  I tagetager skal der i beboelsesrum og k0kkener med skrhvzegge 
mindst v m e  den foreskrevne rurnhsjde, jf- stk. I ,  2 o g  3 som fri hrajde 
over halvdelen af det foreskrevne gulvareal. Ved beregning af &vel gdv-  
areal sorn rurnindhold, jf. stk. 4 skal der ses bort fra eventuelle omrAder, 
hvor den frie hajde er mindre end 0,s m. 

4.3.2- Boliger 
Stk. 1. En bolig skal i alrninddighed indeholde mindst et beboelsesrurn, et 
kakken og et bade- og toiletrum. 

Stk. 2. Beboelsesrum og kerkken skal normalt have adgang fra forstue, 
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4. Bygningers indretning 

gang d e r  lignende. 

Stk. 3 .  Toiletrum med terrkloset skal have adgang fra vindfang eller 
forstue. 

Stk. 4. Bade- og toiletrum med vandkIoset skal normalt have adgang fra 
forstue, gang eller lignende. I boliger med kun et beboelsesrum kan ad- 
gang til toiletrum dog ske gennem beboelsesrurn elIer forstue, selv orn der 
er indrettet kakkenniche heri, jf. 4.3.3 stk. 6. 

Stk. 5 .  En bolig kan indrettes SOM klublejligheder for op til fire enlige be- 
boere, n i r  fdgende bestemmeher overholdes: 

a. Hver beboer skal have eget beboelsesrum rned adgang fra fxlles forrum 
(eller gang). 

b. Der skaI fra forrummet vzre adgang ti1 mindst et fzeIIes karkken og 
mindst et fzlles bade- og toiletrum. 

c .  I en bolig med 2 klublejligheder kan f d e s  kakken indrettes i forrum ef- 
ter bestemmelserne i 4.3.3, stk. 6 .  

d. Hvert beboelsesrum skal rned hensyn til Jydisolering betragtes som en 
bolig. 

Stk. 6. Trapper indenfor en bolig skal udfsres i overensstemmelse med 
fralgende bestemmelser: 

a. Trapper mellem 2 etager skai have en bredde pa mindst 80 cm med dis- 
pensationsmulighed i henhold til 4. I ,  stk. 2 ned til 60 c ~ .  Hujden over 
trappen skal v m e  mindst 190 cm milt over trinforkanten. 

b. Stigningen pi trapperne mA hajst were 21 cm, og trappernes grund mil 
ikke v z r e  mindre end 14 cm malt i ganglinie. StejIe trapper, d.v.s. trapper 
rned stigning strarre end grund, skal viere uden stradtrin. 

c. Trapper og altaner skal forsynes rned v m n  e l k  rzkvzrk.  FA altaner 
skal mkvaxket have en hajde p& mindst 100 cm, og ibninger i m k v m k e t  
skal. v m e  i overensstemmelse med bestemmelserne i 4.2. stk. 5 .  
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k 

Om brandfarlige til Brandlov for 
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for brandredning til 

Brandtekniske begreber 
De brandtekniske for 

til de brandtekniske 
: 

Bygningsdele mod brand 

modstandsevne mod brand 

IO57 Byggematerialer ubrændbarhed 

Tagdækninger 

Gulvbelægninger 

Byggematerialer A materider 

Beklædninger 

De brandtekniske for materider, lofts- 

Anneks Brandtekniske begreber 
en brandteknisk 

le konstruktioner 

en et rum, til- 
bygninger 

til BD-bygningsdel 60 En brandcelle 
e 

en en brandceller ad- 
bygninger bygningsdele 

til BS-bygningsdel 60 

brandceller brandsektioner for 
sammenbygning for de bebyggelsesformer 
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brandbelastning den i 
der brændbart 

her under k 

De Anneks brandteknisk 
beklædninger do- 
de brandtekniske 

Afstandsforhold 
Bygningsafstande 

Brandvægge 
Brandvægge brandsektionering bygninger 

til bestemmelserne 

Brandvægge to 
end de brandafstande, der anvendelse be- 

i 

En brandvæg mindst BS-væg en 
at den under en brand sin side 

En brandvæg over en forsvarligt 
brand den 
en 
me have Brandkam 

til underside brand- 
BD-bygningsdel en 

BS-bygningsdel60 en Den mod 
til beklædning 

forsvarligt 

der mod en brandvæg 
have end at der 

stand 
get. brandkam den 
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de, mindst til BD-bygningsdeI 60 for en 
brandvæg 

BS-konstruktion 
Brandvægge BD-konstruktion 

mindst fares til i tat forbindelse den 

der en brand- 
en mindst si- 

de. der ta le tag- 
til 

en brandæg side, der 
mindst brandvægge 

brandkam, lægterne 
materiale. 

Skorstene kanaler for ventilation installationer 
i en at vægkonstruktionen 

brandvæggens side til 
bygningsdel 60 

en brandvæg til et en 
bygning, facaderne mod brandvæg 

en 

: 

a. til en 
stand mindst Den 

ubrændbart materiale over 800°C. 

Lysåbninger en 
mindst F-bygningsdel 30 fast 

mindst 

m mindst 
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til 

til OM- 
de en at 

gens 

en mod nabobygning 

en to bygninger sin 
at den 

at der den, 
at De for 

skriftlig 
bygningsmyndigheden. 

placering en 
der OM 

Flugtveje 

flugtveje 
trapper, der giver 

for, at en bygning 
i 

trapper flugtveje. 

trapper, til 

Flugtveje 
til end dog til 

brandbelastning funk- 
flugtveje. 

I flugtveje 
Dog de 
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res i ubrændbart kapsling ubrændbart materiale An- 
Brandtekniske begreber 

Porte, gennemgange passager om- 
konstruktioner trapperurn, 

lofter i flugtveje overflade mindst 
til Dog der opsættes be- 

hulrum til en l over 

trappebelægninger flugtveje brandmæssigt 
Anneks Brandtekniske begreber 

Trapper, forrum sluser over 
bestemmelserne 

(herunder atriumgårde Iysgårde 
omgivet bygninger konstruktioner, der mindst 
gang, flugtveje. den omgivende bebyggelse 

brandceller brandsektioner for 
bygninger, der 
mindst 

Trapper trapperurn 
Trapper, der giver adgang mere end til 

a. trapper, a, brændbart 
materiale. trappen passerer over under 

bygningsåbninger der adgang til trappen, 
uoplukkelige mindst F-konstruktion 

trådglas 

trappeløb for 

trapper bygninger beboelseslag 
brændbart materiale en underside mindst til be- 

materiale. 



Brandforhold 

trapper, i bygninger 
end beboelseslag mindst For 

trapper b c 
trapperum adgang til adgang til 

Trapperurn brandsektioner. 

I bygninger end beboelseslag der 
adgang til omgangsaltan. 

En en den 
trapperum, der adgang 

til 
re mindst Der adgang 

til over Trapperum- 
met tilladelse 

endvidere 

Trapperurn for far- 
med mindst et let 

Trapperum 

a. til 
mindst 

til et 

en mindst 

en mindst 

trapperurn der til 
mindst loft mindst el- 

mindst x der til 
ret mindst 
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i flugtveje 
i flugtveje 

De der giver adgang 
til 

der 
mod mindst m over 

flugtveje, der der 
til mere end have 

en mindst 

der 
linger frit 

der foranstaltninger, der at 
ne under 

€et 
en stilling, der giver 

passage. 

have en en 
der mindst mindst 

mindst til red- 
dog til 

I bygninger end red- 

en 
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Afstanden til redningsåbningers 
der under fast fast 
mindst afstanden 

en person. 

I tagrum end 
redningsåbninger tagfladen (herunder at 

den afstand tagkanten 
end tagfladen, der 

en mindst bred trædeplade vindueskarm 
over gulvet under 

en person. 

Konstruktive 
Bygningsdele sammenbygges en at 

de konstruktioner end, 
der for de bygningsdele 

konstruktioner s 
bjælker etageadskillelser herunder altaner 

altangange konstruktioner 
mindst 

tagetage rumhøjden mindst 

a. I bygninger konstruktioner for bygninger 
mindst BD-bygningsdel for 

bygninger etageareal mindst BD-bygningsdel60. 
skillelse over kælder de konstruktioner 

mindst BS-bygningsdel 60 
mindst BD-bygningsdel 30 

I bygninger etager konstruktioner til 
gulvet i mindst BS-bygningsdel gulvet 

end over 
der lavere end under mere end 

en etageadskillelse dog mindst bygningsdel 
mindst BD-bygningsdel 30 

mindst BD-bygningsdel60. 

bygninger den lavere 
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tag BD-bygningsdel60 en afstand 
mindst den bygning. dog den 
bygning BS-væg over den 

bygningerne til brandcelle. 

en at 
der mod brand. 

Tagbeklædninger brandmæssigt dog 
tagelementer materiale 

lyspaneler der 
ding brandsmitte til bygning brandsektion 

For ovenlys brændbart materiale over de 
der afstandskrav: 

a. Ovenlysenes areal tagfladens areal, 

ovenlys 

Den afstand ovenlysene mindst 
naboovenlys den dog 
at 

ovenlys afstand 
end ovenlysareal overstiger 

hulrum bag den beklædning 
overflade mod mindst beklædning 

Over nedforskallede lofter for 
mindst til F-bygningsdel30, 

nedforskallede loft over 
loftsoverfladen rum. 

Nedhængte let demonterbare lofter A 
materiale, til den 
overliggende etageadskillelse tagkonstruktion 

overflader rum. 
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i bygninger end beboelseslag 
brandsektioneringen for 

mindst F-bygningsdeI 30 passagemuiighed 
en mindst x 

ledningskanaler under over 
i bygninger, huIrum i 

et brandskot mindst BD-bygningsdel60. 

Enfamiliehuse 

bestemmelser 
Enfamiliehuse dobbelthuse rækkehuse kædehuse gruppehuse 

i etager kælder de be- 
de der be- 

tagetage som 

Brandceller, brandsektioner konstruktioner 
enfamiliehus mindst brandcelle. 

brandcelle end bruttoetageareal 

I bygninger etager kælder en 
brandcelle Etageadskillelsen over kælder de 

konstruktioner mindst BD-bygningsdel Trap- 
kælder en mindst 

BD-bygningsdel60 mindst 

Brandcelleafgrænsende 
huse mindst BS-bygningsde16 

forbindelse 

Sammenbyggede enfamiliehuse brandsektioner 
mindst for bruttoetageareal. Brandsektionsafgrænsende 

dog brandkam 
ring tagkonstruktion brandvæggen 

bygningskonstruktioner 



etageadskillelser 

Ikke-bærende mindst BD-bygningsdel 

loftskonstruktioner mod 

isoleringsmateriale 

Under tag 
lofts konstruktioner mindst 

BD-bygningsdel30. 

beboelse garage mindst 
bygningsdel60 mindst 

Etageadskillelse garage mindst 

Loftskonstruktioner mod tagrum over garager der 
sammenbygget mindst 

over garage carport 
tagrum mindst BD-bygningsdel 60 

Overflader 

overflader mindst beklædning 

Ioftskonstruktioner 
overflader mindst 

Bestemmelserne for garager der en del 
sammenbygget enfamiliehuse 

Etageadskillelser over garager 
overflader mindst 

R b 
Beboelsesrum krøkkener til 
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redningsåbninger 

redningsåbning 
til mindst rum, 
i 

Brandslukning 
I boliger helårsvand gummislange to lærredsindlæg 

fast vandforsyningen en 
der til p 

del et der 

I boliger helårsvand liters håndsprøjte 
liters 

Etageboligbyggeri 

bestemmelser 
Etageboligbyggeri mindst 

brandceller brandsektioner konstruktioner 
beboelsesbygninger mindst 
brandcelle, brandcelle end 

bruttoetageareal, 

k 
mindst BS-bygningsdel60 BD-bygningsdel 90 

For bebygget areal brandsektionering. 
sektioneringsvæggen mindst BS-bygningsdel60, men 

til til I .  

I bygninger beboelsedag 
bygningskonstruktioner etageadskillelser 
bygningsdel 90 

mindst BD-bygningsdel 
hulrum etageadskiIIelser 

varmeisoleringen 
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Overflader 
vægflader 

mindst klasse beklædning For 
beboelseslag den dens 

dog mindst klasse beklædning 

loftsflader her- 
mindst klasse 

Flugtveje 
adgangsveje trapperurn, der flugtveje, 

bestemmelserne 

Til en der 
der adgang fire 

b 

I bygninger end selvstændige beboelseslag adgang 
trapperurn til kælder pulterrum 

luftsluse der 
adgang altan vender brandredningsarealet 

bygninger, mindst beboelsesrum 
der adgang til 

i 

bygninger, der om, at adgang til 
over adgang lejligheder gen- 

et for lejligheder forrum en mindst 
et forrum, 

etageareal lejligheder, forrum, trapperurn overstige 
Afstanden den til 

overstige Til et forrum der adgang 

til trapperum 
mindst 
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lejligheder til forrum 
mindst 

til luftsluse mindst 

forrum til luftsluse 
rude mindst 

trapperum, forrum luftsluse til kælder pul- 
i loftsrum mindst 

Andre trapperurn 
der i end de 

I lejligheder, der adgang 
I bygninger 

end beboelseslag der lejIighed mindst et be- 

Redningsåbning adgang til 
mindst rum, 

forbindelse til trapperurn, der side- 
forbindelse 

I boliger helårsvand to lærredsindlæg gummislange 
fast vandforsyningen i en 

der til 
del et der 

boliger liters håndsprøjte 

Hotelier 

Hoteller, kostskoler 
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hvilehjem andre institutioner 
s de bestemmelser 

de der bestemmelserne 

Bygninger 
mindst de bestemmelser 
der for beboelsesbygninger under A, 

et 
andre til de 

de for personde. To el- 
flugtvej an- 

bestemmelserne i men i 

Bygninger mere end 
bestemmelserne under 

€3, 

der til institutionen 
finder anvendelse 

Brandceller brandsektioner 
baderum 

re en brandcelle der til et 
de rum 

brandceller mindst 
have til til 

mindst for 
i 

der flugtveje, brandceller 
mindst magasinrum 

mindst andre rum baderum, 
rum rum. overstiger 

dare. 

Trapperum, der flugtveje, 
mindst F-dør 
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mindst BD-dør andre rum baderum, wc-rum 
rum mindst I bygninger 

end trapperurn 
dog luftsluse. 

Soverumsafsnit brandsektioner 
mindst BD-dør brandsektioner 

administrationsafsnit 
mindst dog mindst F-dør andre 

trapperum, 

etageareal. 

SelvIukkende stilling 
s 

I sygehjem pIejehjem hvilehjem andre institutioner, 
ere at i 
brand, soverumsafsnit I etageareal i 

mere end sprinkIeranlæg 
bestemmelserne 

I soverumsafsnit sygehjem plejehjem hvilehjem andre 
beboere at i 

brand, om, at til soverum 
de, der soverumsafsnittet vagtordning in- 

et brandalarmeringsanlæg et 

I bygninger konstruktioner 
mindst BD-bygningsdel60. 

ydervægge mindst i 

Overflader 
overflader 
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Flugtvej e 
Soverum til have flugtveje 

til afstand 
adgangsdør til til 

til trapperurn til brandsektion, der 
til trapperurn, 

soverum for en 
gang), at om flugtveje 

flugtvej til de to  afstanden 
adgangsdm til overstiger 

flugtvejen til om trapperum. 

der m over 
den de flugtveje. 

I de institutioner, 
transport have en 

håndlister i Trapper at de 
giver for 

panikbelysning 
et soverumsafsnit flugtvej et samlet etageareal 

mere end der panikbelysning flugtveje 
bestemmelserne for soverumsafsnit, 

soverum til 

I mere end der 

Brandslukning 
I en afstand m en der 

i 

Forsamlingslokaler 

bestemmelser 
S ForsamlingsIokaler biografer 
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s mødelokaler koncertsale idrætshaller 
andre bygninger der til 

de bestemmelser de 
der bestemmelserne i 

Forsamlingslokaler, til mindst 
de om brandmæssige forhold, for 

beboelsesbygninger under A, 

ti€ 
mindst de bestemmelser brandmæssige forhold, 
der for beboelsesbygninger, i 

under A, 

forsamlingslokaler bestemmelserne i 
i under 

for to forsamlingslokaler der flugtvej 
til mere end 

For der til andre 
der brandfare samlet 

brandbelastning end (25 der 
for at den 

om flugtveje, 
brandalarmeringsanlæg 

forsamlingslokaler til 
gulvareal. I forsamIingslokaIer stole andre 

I 

Brandceller, konstruktioner 
brandceller 

mindst BD-dør magasinrum 
mindst BD-dør andre rum, 

der flugtveje, 
brandceller mindst BD-dør andre 

rum baderum, wc-rum rum. 
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der 
De mindst de 

mindst andre rum 
set baderum, wc-rum rum, mindst 

I bygninger end 
trapperum til dog over 

luftsluse. 

Forsamlingslokaler 
andre til de forsamlingslokaler 

brandsektioner. De mindst 
brandsektioner soverumsafsnit, 

snit trapperum, der flugtveje soverumsafsnit, 
mindst dog mindst andre 

brandsektioner 

Brandsektioner forsamlingslokaler 
i bygninger dog etageareal. I 

dog mere end 
en brandsektion. 

De I dare gang (ve- 
stibule gang trapperurn 

bestemmelserne 

stilling 
der 

I bygninger konstruktioner mindst 
BD-bygningsdør bestemmelserne 

mindst 

Overflader 
overflader 

lofter overflader 
mindst klasse I bygninger 
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forsamlingslokaler dog mindst 
klasse 

Flugtveje 
forsamlingslokaler der mindst 

flugtveje til 
et der 

til passage til ad 
en mindst til i 

til trapperum til brandsektion, der 
til til trapperurn. 

Flugtveje (herunder til i 
have en samlet mindst for person, 

I .  
i flugtveje. 

Nard- panikbelysning 
I flugtveje der 
panikbelysning 

bestemmelserne 

Brandventilation 
I der 

til der brandventilation un- 
der til mindst 

Der SUM stole, 
forsamlingslokaler flugtveje til 

i Et de 
net et for let til- 

Stole til gulvet 
per mindst at 

placering Afstanden reg- 
net de 

mindst i frit 
gangareal (mindst m overstige 
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frit (mindst for 
stole mindst €or stole) overstige De 

have en der mindst 
for person, der gangareal for at 

m til 
m til For person 

Brandslukning 
I forsamlingslokaler flugtveje der for en afstand 

et til- 
l .  

Undervisningslokaler 
Undervisningslokaler de 

de der bestemmelserne i 

bestemmelser 
overstiger mindst 

de bestemmelser forhold, far 
beboelsesbygninger under A, 

overstiger 

€or beboelsesbygninger, bestemmelserne 
under A, 

mindst de bestemmelser om forhold, 

end 
bestemmelserne under 

flugtvej, 
de 

der 
.for 

til 
der 

mere end bestemmelserne 

et et 
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andre 
til de Soverumsafsnit kostskoler, 

i 

Brandceller brandsektioner konstruktioner 
en brandcelle 

adskilles mindst BD-dør mindst BD-dør 
andre Et 

dog brandcelle gulvareal overstiger 
et over 

bare skillevægge afstanden 
gens loft mindst Undervisningslokaler ha- 
ve til trapperurn. Undervisningslokaler til 

mindst for 
til. 

der flugtveje 
adskilles mindst BD-dør 

magasinrum mindst BD-dør andre rum ba- 
wc-rum rum. overstiger rn, 

Trapperurn, der flugtveje, 
adskilles mindst undervisningsafsnit 

mindst andre rum baderum, wc-rum 
rum mindst I bygninger 

end trapperurn 
dog over luftsluse. 

Undervisningsafsnit brandsektioner 
adskilles mindst brandsektioner 

snit trapperurn, der flugtveje soverumsafsnit, mindst 
dog mindst andre brandsektioner. 

Brandsektioner undervisningsafsnit 
bygninger etageareal- 

stilling 
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bygninger bærende konstruktioner mindst 
BD-bygningsdel 60 

Ikke-bærende ydervægge mindst 

Overflader 
overflader 

vægge lofter undervisningslokaler overflader 
mindst I 1-etages bygninger vægge lofter 

undervisningslokaler dog overflader mindst 
dog for undervisningslokaler 

fare for brand, sløjdlokaler 
formningslokaler skolekøkkener 

Flugtveje 
Undervisningslokaler i have 

til 
stand undervisningslokalets til ud- 
gang til terræn trapperurn der til 
brandsektion der til til trapperurn. 

Undervisningslokaler,´ fare for brand, 
sløjdlokaler formningslokaler skolekøkkener 

have to udgangsdøre at person lo- 
en i af brand 

ne flugtretningen 

Flugtveje til have en mindst 
for person, der at 

panikbelysning 
I undervisningsafsnit 

til 
undervisning under hen- 

til indretning 
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Varslingsanlæg 
I undervisningsafsnit installeres varslingsanlæg 

Brandslukning 
I undervisningsafsnit flugtveje der for en 
stand m et installeres 
der vandforsyning 

Butikker 
Butikker salgslokaler de 

de der 

gulvareal overstiger mindst 
res de forhold, for 

til A, j 

gulvareal overstiger over- 
mindst de 

forhold, sum for beboelsesbygninger 
til A, 

butikker 
til 

flugtvej 

Til butikker servicerum (lager, 
værksted personalerum kunderum 

toiletter fur 

Brandceller brandsektioner konstruktioner 
I .  Butikker brandsektioner adskilles 

mindst BD-dør trapper. 

gulvareal overstiger 
brandsektioner adskilles mindst BD-dør rum. 

der brandsektioner 
adskilles mindst andre rum. 
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der flugtveje 
mindst BD-dør rum mindst 

BS-dør kælder I bygninger end 
trapperurn kælder dog 

over luftsluse 

overstiger for 1-etages 
dog 

brandsektioner 
Der dog til brand- 

den brandsikkerhed for 
f automatisk brandventilation 

automatisk brandaIarmeringsanIæg 

salgslokaler 
brandsektion der 

brandbelastninger brandfaremomenter 

I 1-etages bygninger konstruktioner mindst 
BD-bygningsdel 60 

Ikke-bærende i 

Flugtveje 
I brandsektion der mindst 
flugtveje til 

modstående et en brandsektion der 
m passage til ad 

gangarealer en bredde mindst 
til til trapperum brandsektion 

der til til trapperurn. 

(herunder gangarealer til 
have en samlet bredde mindst for person, brand- 



Brandforhold 

sektionen salgslokaler 
flugtveje 

i til person 
gulvareal dog person gulvareal 

I brandsektioner salgslokaler der over der 
bestemmelserne 

Varslingsanlæg 
I brandsektioner salgslokaler der over in- 

slings 

Brandslukning 
I flugtveje der for en m et 

k pun e slangevinder bygningens 
vandforsyning 

Industri lagerbygninger 

bestemmelser 
Iagerbygninger brandbelastning 

til til 
lager de bestemmelser 

de der bestemmelserne 
under A, 

Bygninger 
etager 

a. end brandsektioner 

De indskudte mod 

Brandceller brandsektioner konstruktioner 
bestemmelserne brandmodstandsevnen for 

konstruktioner bygninger let tagkonstruktion 
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I bygninger etageareaI til 
for konstruktioner 

I bygninger end etageareal 
: 

a. Brandmodstandsevnen for tagkonstruktioner bjælker 
til 

den der brandpåvirkning til 
I05 mindst Ab- 

net at brandgasser 

Brandmodstandsevnen for konstruktioner 
mindst brandmodstandsevnen for de 

de Dog 

I bygninger end de 
for et 

et til brandmodstandsevnen for 
de Endvidere brandmodstandsevnen for en- 

konstruktion mere end 
mindst 

over kælder de der 
s mindst BS-bygningsdel 

e. Partielle indskudte etageadskillelser der en 
end mindst BS-bygningsdel 60 

etageadskillelser den 
areal. 

Brandsektioner,´ 
des, at områder brandrisici produktion 

lager produktionsafsnit lagerafsnit 
b brand faremomenter 
brandceller 

brandsektioner over etageareal i bygninger over 
etageareal der der 
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et frit mindst men brand- 
m 

I bygninger brandsektioner overstiger 

Der dog tilladelse til brandsektion den 
brandsikkerhed at 

automatis k brandventilation brand- 
alarmeringsanlæg 

mindst 
Der dog tilladelse til, at der bygninger 

et areal 
mindst beklædning bygninger brand- 

mere end flugtveje 
m mindst 

res et 

Flugtveje 
brandcelle der mindst 

flugtvej e i lo 

et en indskudte 
der til til 

til brandsektion der 

Brandslukning 
I flugtveje der for en 

et 
der, bygningens 
I .  

I brand- 
belastning at 

lagerbygninger brandbelastning 
lagerbygninger brandbelastning end an- 
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under- 
i bygningen et 

areal end end 
til 

dens anvendelse. 

Brandfarlige 
lagerbygninger brandfarlige 

der, Brandlov for Grønland 

garageanlæg 

garageanlæg en til 
en grundflade over 

de de lempelser der 

Brandceller brandsektioner konstruktioner 
Garageanlæg De 

de rum 
mindst BS-bygningsdel 60 

forbindelse garageanlæg til anden brandsektion 

mindst BS-dør mod garagen BD-dør mod anden 
brandsektion til end Gang- 

mindst 

en konstruktion mindst BS-bygningsdel 60 

der der 
anden brandsektion der 

transformerrum men i 
indretningen anvendelsen at 

for benyttelsestiden BS-dør 

garageankg den brandsektion 
sprinkleranlæg anden brandsektion 

mindst BD-dør F-dør 

Flugtveje garageankg 



Brandforhold 

De rum mindst 
bygningsdel 60 mindst BS-dør 

For garageankg under 

a. Garageankg loft delvis over (1. 
et gulvareal end sprinkles. 

Garageankg loft over et 
dog sprinklet garageanlægget 

garager 
mindst BS-bygningsdel 30 mindst 

Garageanlæg brandventilation, 
sprinklet end 
brandventilationsåbning 

Garageankg loft under (2. 
sprinkleranlæg 

For garageankg 

Garageankg et gulvareal end garage- 
over til gulvareal sprinkles, 

brandventilation 
punkt mere end en 

b 

Sprinkleranlæg 

lofter garageankg flugtveje 
mindst beklædning 

Flugtveje 
garageankg et samlet end der 

mindst mod- 



et et garageankg der 
sprinklede dog m til reg- 

til til anden brandcelle der adgang til 

panikbelysning 
I garageankg et end 

nødbelysning bestemmelserne a. 
gulvarealet mere end endvidere 

panikbelysning bestemmelserne 

Nødbelysning garageankg et 
areal 

Ventilation 
Garageankg brandventilation 

til Ioftskonstruktionen 
loft et samlet areal mindst procent 

let i et 
samlet areal mindst procent 

Garageanlæg der brandventilation 
i der 

eksplosionsfarlige dampe 
dimensioneres at stand til at 

kulilte Garageankg et gulvareal 
over dog til 

have et samlet mindst 
procent 

afkastningsluft anden brand- 
til opvarmning der afkastningskanalens 

et F-brandspjæld der en tempera- 
I afkastningskanalen anden 

automatisk der stopper 
spjæld at brandrag. 

Reparationsgrave ventilation, der 
time et luftskifte mindst rumfang dog 
mindst i bund et 



udsugningssteder længderetning en 
at der under en udluftning 

afløbsanlæg 
til mod brandsektion til trap- 

per, til elevatorskakter til rækværk facadebrystning ramper 
der foranstaltninger at (benzin) 

de til 

Sprinklede garageankg afløbsinstallationer der 
stand til at bortlede den udløsning 

I garageankg et over der for en 
stand et vandfyIdte slangevinder 

vandforsyning 

Jordbrugserhvervenes driftsbygninger 
de der be- 

dog for 

Brandafstande 
Brandafstandskrav for j dog brandafstandskrav 
for driftsbygninger byzone 
brand 

Redningsmulighed for 
der til opholdsted for en 

have udgangsforhold at under en brand 
let En 

I et areal over der til 
opholdsted for der 
killelsen BD-bygningsdel 30 underside 

beklædning 



Brandforhold 

Brandceller brandsektioner 
Rum ildsted brandsektion 

Motor- maskinrum brandcelle 
til letantændeligt I til 

brand at brand 
lade 

Rum, der andre land- 
brugsredskaber forbrændingmotor til lade, staid 
andre rum letantændeligt brandcelle ad- 

konstruktion over mindst 

driftsbygninger en at 
for andbelast 

brandceller der 
ring mindst for areal 
mindst BS-60 

Ventilationsanlæg 
Ventilationskanaler mindst 

Brandslukning 
Fyrrum andre rum 

pulverslukker Til brandbekæmpelse bygningerne 
to IO-liters håndsprøjter to 0-liters vandspande vandfyldte 

lettilgængeligt frostfrit 



Bygninger konstrueres at bygningsdele 
regnvand grundvand jordfugt kondensvand 

byggefugt fugtighed brugsvand giver til fugtskader 
fugtgener 

Bortledning overfladevand 
gives der 

til bortledning 

Der drænes under 
Drænvand til 

en 
at 

i over 
afvanding 

EtageadskiIlelse over krybekælder hulrum 
mod fugtgener fugtskader 

over krybekælder endvidere mod 
fugtgener fugtskader at til 

der 
mindst 

over 

til 

Der til rum i 



Fugtisolering 

have at 
der 

fast tar 
for Vegetation 

s 

Under et der 
til 

Fugtfølsomme i gulvkonstruktionen 
byggefugt 

trægulv Grønland fur 
bar 

for at 
fugtgener s 

a. der 

Gulvkonstruktionen et 

For der 
til 

et 

e. Der etableres et gulvbrædder 

til der nor- 

en at der 



Fugtisolering 

at 
densation finder vægkonstruktionen 

den For ydervægge 
normalt der den side 

en dampspærre 
der etableres en udluftning den 

side isoleringen. 

ydervægsbeklædning til der 
normalt minimum 

ydervæg fundament der en 
e. 

en 
at der mod smeltevand 

Taghældning 7" .  

at tagvand at 
fugtskader normalt 

at udhæng Tagvand til ge- 
ne for gang- Tagvand til 

konstrueret at der 
tagkonstruktion Tag- 

konstruktionen normalt ventilationsåbninger 
at 

gens overside. Ventilationsåbningerne at 
Der en damp- 

den side varmeisoleringsmaterialet Dampspærren 
at den luftgennemstrømning have til- 

til dampspærre 

For der etableres et luftmellemrum 
over isoleringen en 

normalt der forages 
enfamiliehuse der 

luftmellemrum end mod at 
end I der 



Fugtisolering 

en isoleringen. Dog der 
for en afdækning I meters bred- 
de) til beskyttelse isoleringen mod fygesne 

Der adgang til tag tagrum for eftersyn reparation. 
I tagrum eftersyn tag in- 

at 
der anden adgang til tagrummet, der 

en et anden adgangsmulighed 

Baderum toiletrum 
toiletrum 

bade- rum 
at fore- 

at men 

PA etageadskillelser beton materiale 

terrazzo). 

etageadskillelser træbjælkelag 
der i 

en 
m over 

til at 
under 



for vandtætte Rørgennemføringer 

der gulvafløb gulvfladen 
mod 

Gulvafløb frit 



der 
for- 

hold for forhindre energiforbrug. 

S Bygningskonstruktioner bygningens rum 
temperaturerne kuldebroer I en 
kuldebro at varmeisoleringsevnen 
end halve den konstruktion 

Bygningskonstruktioner bygningens rum 
temperatureme, at varmetabet 
SUM luftgennemgang 

der 

Bygningskonstruktioner bygningens rum 
temperatureme, at de til 
de fur isoleringsevnen 

der bygningens rum 

vandledninger frit 
for elledninger telefonkabler 

tv-kabler dog at 
konstruktioner over 

bygningens rum 
s have en der til de 

der 

der beboelsesrum birum 



at de- en varmetransmission (et 
en træskeletvæg 

til k = 
For en en samlet over en 
varmetransmissionskoefficient der til k = 

der beboelsesrum bi- 
rum, at de en varmetransmission 
en gitterspærtagkonstruktion mineraluld loftsbeklædning 

til k = 
tagetage varmeisoleringsmæssigt 

at der 
en afsmeltning 

en Den 

f andre bygningsdele at 

der 
mod krybekælder at de en 

varmetransmission en træetgeadskillelse 
til k 

den gulvkonstruktion samlet over 
dog en varmetransmissionskoefficient der 

til k = 
til at 

ringsgraden for at krybekælderen 
varmetab Den 

om 
at transmissionstab 

mod tagrum mod 
til for 

mod at de 
en varmetransmission en træskeletindervæg 



Varmeisolering 

mod herunder ovenlys 
i inclusive 

gens bruttoetageareal 
en kælderetage dog 

den den 
til 

de 

areal til 
de minimumskrav der 

i 
mindst lag 

porte mod have en robust 
varmetransmissionskoefficienten 

der 
i de der 

indgangspartier el- 
der 

Andre bygninger end beboelsesbygninger 
om beboelsesbygninger 

der for rum 
rum beboelsesbygninger 

butikslokaler birum 
der en rumremperatur mindst mod 

De rum, der en tempera- 
over have en der giver ba- 

lance til isolering til 
der nor- 

malt en varrnetransmission en træskeletvæg med 
= mindst 



lag en 
en gitterspærkonstruktion mineraluld 

k = 



Lydforhold 

at ri- 
d 

erhvervsvirksomheder de 
at fur støjmæssig gene 

ne. 

For at 
mindst til de der 

rum 
der en 

mindst til: 
en 
en 

en  kalksandstensvæg 

rum 
der en luftlydisolering en trinlydisolation mindst 

isolationsværdien 

et jernbetondæk gulvbelægning 
mindst linoleum, 
mindst korkfliser mindst 
et hulpladedæk beton 

et 
mindst 
et hulpladedæk beton 



om former for 
for fast brændsel 

til henvises til 

fyringsapparater 
at de ud- 

at der brandfare, eksplosionsfare forgiftningsfare 
dimensioneres 

des, at energiforbrug 

s 

k for oliefyringsanlæg 

der de 
til installation henvises 

bygningsmyndigheden 
offer 

der, far 

dampkedler henvises til de til om 
Grønland for dampkedlers 

gasildsteder henvises til for gasinstallationer 

Om for henvises 
til for el-installatimer 



henvises til de under 
Der henvises til 

til installation 

til 
til 

at god 

at de for sod 

i rum I 
rum etableres to sin 

at til 
areal for areal 

de for gods 

til 
ken at der til 

under 
stand. 

den 
nor- 

for for 
for petroleum. den for et 

den til 

et 
der 

rum, 



om, at brandfare nor- 
malt for materiale, der 

for et 60°C den- 
ne de be- 

om til materiale 
e mat 

overstiger 

S 
de under 

om, at 
til for 

due frisk- 
under 

rum let men 
rum mindst 

til 

i 

til 

a. til materiale den side 

mindst men dog til mindst lister 
For 

side. de 
materiale mindst til mineral- 

materiale en 
til 

side 



materiale den 
mindst de 

under a, 
materiale den side 

til. materiale mindst 
f 

re, 
materiale en under 

a, til 

bund 
den underside til materiale 

for 
fast bund 

materiale 
der et mindst rum 

at 
materiale end For at 

en at 
den der 

60°C en under 

for fast 
materiale, under en at"- 

stand mindst til side for 
d e r  fast et materiale. De for- 

a€ materiale med e ~ !  
der have en radius de 



til materiale den side 
mindst de 

under a, til 
materiale til den side 

til materiale mindst 

re, 
materiale en under 

a, 

bund sin 
den underside til materiale til 

for 
fast bund 

til materiale 
der et mindst rum 

at 
materiale end For at 

en at 
materiale i den der 

overstiger 60°C en 20°C under 

for fast pa 
materiale, under en 

stand mindst foran mindst til side for 
et materiale. De for- 

materiale med en 
der have en radius de 

forages til foran 

et bund mere end over 
materiale, et mindst 

den overstiger 
den be- 

foran som 



over overstiger 

For installation drift petroleumsapparater 
de under For installation drift 

de under 
for 

de 
rum, der forbindelse be- 

I andre rum 
fur dog 

for 
til 

end 

for fast 

Store 
store 

Den for for 
der til en 

250°C under 

Store rum, der brand- 
have til 

andre der 
over der let 

For over der 
til bag 

til have 

der den 
andre rum, mindst 

der for mindst for 
over mindst 

Der til, at for 



Ildsteder 

varmluftovne til opvarmning 
rum for der i produktionsanlæg 

friskluftsindtag 

om til brændbart materiale 

a. til materiale 
mindst 

vandkølede røgkanaler 
materiale mindst 

brændbart materiale ubrændbart materiale, de 
afstande i forhold til 

Ildsteder til 
Brandkommisionen til ildsteder der 
erhvervsmæssigt bageriovne for 

til skorsten 
ildsteder til store 

ildsteder til 
for ildsteder dog 

til 

til skorsten 
der til 

varmeisoleringsevne for s 
ne, forhold til 

for rum, røgrør dug 

a. konstrueret 
en til ildsteder en indfyret 



Røgrør 
end 

end i standarden. 

mindst 
en samlet 

mindst jernplade ma- 
en samlet l m til 

der over 

rensedæksler 
en at de 

i de 
for at der en 
mindst 

materiale god 
mod 

me røgrørstilslutninger røggas 
modstandsdygtige over korrosion 

for god 
mod frost 

beton 
fundament mindst BS-bygningsdel 60 

en un- 
d e r  til 

le brandteknisk et der 
til en 

at  for 
andre tempera- 



for at 
den til 

side 
at 

at de 
til en 

Der adgang for 

til 
real. en 

der en 

For til at der 
s top, S 

for en 
rum, der der 
adgang til Anbringelse 

grad 
stenens 

om, at brandfare 
for der 

for en 60°C 
de om 

stand materiale anvendelse 

der der i grad 
til dog 



sod, der 
gnistfangere gnistkammer 

skorstene art, der 
et for den 

under 
giver end 350°C 

Skorstene men skorstene dog 
over 

under en end plan. Den 

skorstene at 
at der 

skorstene tag- 
mindst over en et punkt over 

gets del et over 
del. 

dog over tag 
let for en Der 

en der 
at 

i skorstene til den 
de de 

i 

end tabellen. 



under 
procent mindre end tabellen. 

procent mindre end tabellen. Overstiger 
procent mindre end tabellen. 

dog have mindre end 
fur en mindre end 

i der et 
mindst dog til 

et 
den forbrændingsluften 

til ildsteder til 
de til side 

Der at 
til mindre end 

en at der fare 

For til brændbart materiale 

a. Bygningsdele brændbart materiale bjælkelag 
trapper en mindst den 

side 
brandsikkerhed at 
mindst de for 
den 

materiale, overstiger 
hen til side, til 

der til den. De 
hen til en mindst den side 

der 

lister al- 
p& 



skorstene 

skorstene passerer træbjælkelag hulrummet 
varmeisolerende 

materiale. 

e .  skorstenen side 
skorstenen at der fare for 

i 

en skorsten passerer der til let an- 
materiale, der i en mindst 

i et tremmeværk 
ring, at materiale fur 

Renselemme mindst ma- 
til fodpaneler lister 

I tag let materiale 
end I 

For skorstene 

a. Skorstenen have den 
mursten 

(1 del cement 

Skorstenen de 
berappet 

Skorstenen berappet et 
lag cementmørtel 

Vangetykkelsen mindst der vender til 
have en mindst 

der tag let materiale, 
mindst mindst der under 

mindst monierpuds 

e. Skorstenspibers mod oven. 



ildsteder 

met foringsrør murværk 

For der støbejernsrør stålrør 
r : 

a. have en mindst 
kernen 

tætningsmiddel giver en 
til mindst 

at der 
have en mindst g aluminium 

I sin en 
forbindelse 

to bund 
Isoleringen til brandsikkerhed 

mindst til 
Isoleringen lag 

lag mineraluld 
have en rumvægt mindst tempera- 

Den 
mindst til en 
on, 

men en 
til lager under at skorstenen 

passage 
skorstenen at der 

den. 

Andre end de god- 
Brandkommissionen God at 



res, at god 
frost, at der 

a. side over 
overstiger 

under under 

overstiger 
Pa 

sin 
et der under forhold fare for brand 

Store 
store der 

for den mere end 
der under normal, 

giver en end 

Store at der under hen- 
til røggasmængden røgtemperaturen 

røgspredning 
at 

Store en 
de Den store 

element bestir 
et under til 

Store vender mod 
der 

en at der forhold I 

forhold. 
der til rum der overtryk 



I. 
en at der 

at der 

Ventilation endvidere en at 
energiforbrug udsugningen 

de der til 
en del I rum 

For ventilation rum gasinstallation end- 
i for 

For at ventilationsforholdende for 
at der de en for- 
hold til anvendelse for 

frisk for 

til 
til rum have 

her for at for- 

ventilation ventilation. 

De til. ventilation 
for 



Ventilation 

et mind- 
(for ventilation}, 

en (for ventilation). De 

Regulerbar i 
mindst 

mindst 
ventilation 

Frisklufttilførsel over 
ventilation 

ventilation. 

en mindst 
til 

end 

Bade- 
Regulerbar mindst til 

friskluftkanal mindst til 
en mindst 

over under en mod 

Udsugning : Kanaltværsnit ventilation 
ventilation. 

I bade- der 

we-rum 
s 



Ventilation 

dog 
ventilation 

ventilation. 

Frisklufttilførsel til en 
mindst 

En mindst for- 
rum til til 

En mindst til under 
til gang til til 
en 

t ventilation 
ventilation. 

Den udsugning at 
ad 

der tale OM rum, der 
der en 

A 
til skarnboks en 

tværsnitsareal 
til skarnboks 

over 
ventilation, der 

de over 
ventilation, en til skarnboks 

til 

ventilation 
I beholder, dog mindst ventilation. 



Ventilation 

ventilation 
at der 

For at 

d e -  
des, at side overstiger 2: l ,  

have mindre i end 

En ud- 
mere end rum. der rum 

fast an- 
i for i 

have de 
de have kana- 

re- 

a. 
le let for 

Yentilens i 
mindre end for den 

over etageadskillelse 
under mindre end 

plan. 

S enfamiliehuse dobbelthuse 

den den del den 
del. 

tagrum at 
en at der 

mindre 



Ventilation 

end mindst over 
end mindst over tag- 

dog 
mindst over 

til 

der 
i to tagflader den 

mindst end den den 
mindst den 

Den i have mindst 
tværsnitsareal 

tagfladens plan. 

at der 

m under til 
For at en 

over 
furbindelse ud- 

der den 
luftfordeling 

mindst de ventilator el- 
ventilations 

Til et 
mod de rum 

der 

a. korrosionsbestandigt 
let for 

t k fast s 



Ventilation 

til Gasildsteder dog ventilations 
over at der 

for 
der for 

drift. 

Den ventilator have en at 
en 

der de 

for over 
tag dog for en- 

(herunder 

relevante 
en drifts- 

for drift 

Andre 

lag i de 
end 

Der et 
anvendelse at 

for 

at den 

for 

des, at friskluftindtag 
giver til for 



Ventilation 

udsugning s under til 
friskluftbehov 

separate der 

for indblæsningsluft instal- 
for 

overstiger 
end (180 x 

energigenvindingsanlæg 
at den at driftstiden 

overstiger timer Driftstider 
den 

relevante 
en drifts- 

for k drift 

Brandforhold 

brandfare. For at for sum 
at de 

S der end 
i rum, loft 

BS-bygningsdel 30 der mind- 
re end men 

rum 

el- 
etageadskillelser for den 

BS-bygningsdeI 30 For 
dog, at de 

I (herunder 



XI, Ventilation 

For 
rum 

a. der den side; 
de 

beton, overstiger 
beton, overstiger 

de 
res. 

materiale, 
fer not 

i de 
Kana- 

cement, der for rummet, 
rex, 

vet om, at mindst til 
dog bade- 

rum mindst 

for at der 
mer 

mindst for 
rummet, 

om, at 
mindst dog 

mindst beklædning 



Ventilation 

et mere end (30.000 
mindst til normalt 

den a 
j mindst 

x 

der 

cement 
materiale, stand til at 

de 

for 
den mindst 

k 
i 

for den side 
mindst brandbare 

for ventilations 
bare til materia- 

Den side 
dog mindst 

re 

at de 

Andre end 
For rum, der rum 

om ventilation normalt for 
For 

god under 
anvendelse de 



Ventilation 

for instal- 
tilladelse i 

taler her for. 



om for 
gas 

radio- til 

en at de 
s 

at de brandfare, 
der 

til at 

der at der for frost- 

at 
sex over til til 
at 

en at 

el- 
se l ,  

Jet 
at 

at der en under 



for 
Der 

at der 
for der el, 

en 
dimension ring 

betonfundament. der etableres 
for en 

for gas 

for 

der 

for 

for 

der 

henvises til 

henvises til 

henvises til 

for i 

der 

radio- henvises til 

for 

for 

der 



for 

der 

til henvises 

i 
Brand 

at de 
brandfare. Der henvises til: 

for 

der 

andre at over- 
materiale 60°C. 

de 
der damp, 

mindst 

for 
installatimer 

der 

en 
120°C mindst 

en 120°C 150°C 
mindst 

over- 
i am 

ventilations 



mere end et 
damp en over 

i et rum adgangsforhold 
for 

beholdere en 
at til 

for et 
drift. 

de der auto- 
for 

Et der en 

der 

en drifts- 

k drift 

der 
til et den renovations- 

beholdere, containere. 

For 
: 

beholdere 

loft til 



have 

beholderne 
de 

den 

container til 
De 

re transportable at 
til for at De for 

: 

a. der materiale, 
set (herunder 

diameter mindst 
end diameter. 

i en over beholderen. 
have til beholder. 

have Der 
for rummet. 

mindst til 

ins 
til 

a. have en mindst til en 
et at. Den 

til 



anvendelse en 

der 

A. 

sprinkleranlag 
for automatis 

a. 
mindst 

re 
at der et el- 

i til en 
gang. op- 

mindst en 

give en mindst I lux 

i mindst 
t 

Antenner 
en at de til 

fare for der at de 
de de 



A 

Landstingsf om 
lands- 

I til for 
om 

til 
1) at at areal- en 

2)  at 
3) at at en at 

4) at en de 
5 )  at at der et 

6) at at at den 
brand- 

til, at til 
gens 
7) at de under til for 

den 

Landstinget et 
2: en der Landstinget 

Landstinget, 
De I 

for for 



A. 

Landstinget 

tilladelse til 
herunder 

der 
en byplan dele tilladelse til 

andre formal end 
tilladelse 

til hinder for 

giver tilladelse en samlet 
der en en 

til anvendelse til 
andre der be- 

for den dog gives 
gets 

fur gives tilladelse 

giver dog tilladelse til 
der landsplanen til 

en til at 
give 

et 
de der for sa- 

gens herunder en om de p& 

fur 
-for den til 

for 



A. 

I en tilladelse der 
de der i En tilladelse 

§ 
om anvendelse til 

L en k lands 
en for 

for 
1) 
2) an- 

3) om 
til til 

der for 
4) der end en 

5) om- 
til 

der til for den 
give til 

de til for 

at 
til for 



A. 

en 
get til de for 

ling den at 
et landsplanforslag dele i 

en for 

et samlet landsplanforslag i 
for, at til de om- 

at der en op- 
at en om 

for 
Landstinget. 

for 
at landsplanen til revisi- 

on, at der 

en OM til 
Landstinget, 

her under 
stride mod landsplanen. 

de om byplaners 

en for by 
samlet der mere end 



A. 

en byplan for 

En byplan planer 

de planer for 
else. 

for at landsplanens 
at en 

et at 
forslag en byplan, dog end to 

Den byplan for lands- 
til 

Fer et forslag til en byplan til 
til for 

der pa en 

en 
under €or til at 

mod Endvidere 
de 

panthavere anbefalet be- 

en 
at en om 

til til 
til 

forslag 
en 

end 



A. 

den, der 
foretaget, de 

herom til at be- 
til en 

at der et forslag, 
forslag 

den 

en byplan 
sen a. om 
planen forslag. 

sender endvidere et den 
til: 

der 
planen, 
2) der mod End- 
rings f til plan for 

berettiget til at for 

en i at 
en byplan, forbud at et areal 
en der at planen, 
des over en der at strid planen. 
forbud for et gang. 

der foretaget 
areal, der anden an- 

i strid byplan 
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