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Opphevet

Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.
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§ 1. Lovens virkekrets.

Denne lov gjelder for bygninger som nyttes eller skal nyttes til drift av hotell og annet herberge,
internat, feriehjem, sykehus, fødehjem, kursted, rekonvalesenthjem, aldershjem, pleiehjem,
barnehjem o.l. når det til bruk for virksomheten er eller skal være minst 10 senger i vedkommende
bygning. I antall senger medregnes også sengeplasser for leiet betjening. Omfatter virksomheten to
eller flere bygninger, regnes de som én bygning når avstanden mellom disse er mindre enn høyden
på den høyeste bygning eller mindre enn 8 meter.
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§ 2. Lovbestemte krav til bygningene. Forskrifter.
Dispensasjon.

Oppføring eller endring av bygning som nevnt i § 1, skal foretas i samsvar med de krav til
bygninger som er fastsatt i eller i medhold av lov av 22. februar 1924 om bygningsvesenet, også på
steder hvor denne loven ellers ikke gjelder.

Departementet fastsetter ved forskrift de nærmere krav til bygninger som nevnt i § 1, deres
innredning, utstyr og øvrige sikkerhetstiltak ut fra brannmessige hensyn.

Departementet kan når det foreligger særlige grunner, dispensere fra de krav som følger av første
og annet ledd. Det kan stilles vilkår for slik dispensasjon.
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§ 3. Byggetillatelse.

Bygning som nevnt i § 1, må ikke oppføres eller endres uten at skriftlig søknad på forhånd er sendt
til og byggetillatelse gitt av de myndigheter som er nevnt i annet ledd.

Når det til bruk for virksomheten skal være minst 20 senger i vedkommende bygning, gis tillatelsen
av departementet. I byene og i de landkommuner som departementet bestemmer, skal dog
tillatelsen gis av bygningsrådet. For øvrig gis tillatelsen av bygningsrådet på steder hvor
bygningsloven gjelder, av brannstyret på steder hvor brannloven men ikke bygningsloven gjelder,
og ellers av politimesteren.

Før byggetillatelse gis, skal vedkommende myndighet påse at planen fyller de krav som følger av §
2.

Er arbeidet ikke satt i gang senest ett år etter at byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 6 måneder.

4



§ 4. Brukstillatelse.

Bygning eller deler av bygning må ikke tas i bruk til virksomhet som nevnt i § 1, uten at skriftlig
søknad på forhånd er sendt og brukstillatelse deretter er gitt. Slik tillatelse gis av henholdsvis
bygningsrådet, brannstyret eller politimesteren, idet § 3 annet ledds tredje punktum får tilsvarende
anvendelse.

Før brukstillatelse gis, skal vedkommende myndighet la bygningen besiktige og påse at den fyller
de krav som følger av § 2.

Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning, kan dog midlertidig brukstillatelse gis når
vedkommende myndighet finner det ubetenkelig. Det skal i tilfelle settes en frist for retting av
manglene. Oversittes fristen, kan vedkommende myndighet forby at bygningen eller deler av den
nyttes til virksomhet som nevnt i § 1.
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§ 5. Inspeksjonsmyndighet.

Bygninger som nevnt i § 1 skal inspiseres minst 1 gang i året av
a.den myndighet som er nevnt i brannlovens § 50 for så vidt brannloven gjelder på stedet.
b.politiet i landet for øvrig.

Dessuten kan Statens branninspeksjon til enhver tid foreta inspeksjon.
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§ 6. Inspeksjon. Pålegg.

Inspeksjonsmyndigheten skal påse at bygningene, deres innredning, utstyr og sikkerhetstiltakene
for øvrig fyller de krav som følger av § 2, og skal gi eier eller leier nødvendig pålegg for å oppnå
dette og fastsette frist for gjennomføringen.

Dersom et gitt pålegg ikke etterkommes innen den fastsatte frist, kan inspeksjonsmyndigheten
forby at bygningen eller deler av den nyttes til virksomhet som nevnt i § 1.

De påtalte mangler og den fastsatte frist føres inn i en egen påleggsbok. Gjenpart av pålegget
leveres eier eller leier som kvitterer for mottakelsen.

7



§ 7. Klage.

Avgjørelser truffet i medhold av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, kan av den som
avgjørelsen angår påklages

a.i samsvar med brannlovens § 13 første ledd for så vidt avgjørelsen er truffet av
brannmyndighetene.

b.i samsvar med bygningslovens § 18 første ledd for så vidt avgjørelsen er truffet av
bygningsmyndighetene.

c.til departementet for så vidt avgjørelsen er truffet av politiet. Klagen fremsettes skriftlig for
politimesteren som sender klagen gjennom formannskapet til departementet. Politimesteren
og formannskapet kan gi uttalelse om klagen.

d.til departementet for så vidt avgjørelsen er truffet av Statens branninspeksjon. Klagen
fremsettes skriftlig for branninspeksjonen som kan gi uttalelse om klagen.

Klagen har ikke oppsettende virkning med mindre den myndighet hvis avgjørelse er påklaget, eller
departementet bestemmer at gjennomføringen av avgjørelsen helt eller delvis skal utsettes til
klagen er avgjort. Det kan settes vilkår for utsettelsen.
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§ 8. Fortegnelse over bygninger.

Over de bygninger som er nevnt i § 1, skal det føres fortegnelse
a.av brannstyret for så vidt brannloven gjelder på stedet.
b.av politiet i landet for øvrig.

Et eksemplar av fortegnelsen skal sendes til Statens branninspeksjon som hvert år innen utgangen
av april måned skal underrettes om. Det har vært noen av- og tilgang.
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§ 9. Straffansvar m.v.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, pålegg eller forbud som er
utferdiget i medhold av loven, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 3
måneder.

Dersom eier eller leier av bygning som nevnt i § 1 ikke retter seg etter forskrifter, påbud eller
forbud som er gitt i eller i medhold av denne lov, kan politiet tilplikte vedkommende å etterkomme
dem innen en viss frist og under en deretter løpende mulkt som fastsettes av politiet. Mulkten
tilfaller kommunekassen hvis ikke kommunestyret treffer annen bestemmelse.
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§ 10. Ikrafttreden m.v.

1.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forskrifter som skal tre i kraft samtidig
med loven, kan utferdiges før lovens ikrafttreden.

2.Ved denne lovs ikrafttreden oppheves:
a.lov av 6. juni 1891 om Foranstaltninger til Betryggelse mod Ildsfare i Hoteller og lignende.
b.§ 1 punkt 1 nest siste punktum i lov av 22. februar 1924 om bygningsvesenet.

Anm. Loven trer ikraft fra 1. juli 1963, jfr. Kgl. res. 5. april 1963.
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