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i Tagetager af saadanne før 29/5 1930 opførte
Ejendomme, hvor Tagetagens Indretning er sket i
Henhold til de tidligere gældende Reglementer med
Henblik paa senere Etablering af selvstændig Lejlighed.

Etageadskillelser over Kedelru.m.
Lempelser ved det mindre Byggeri.

Indenrigsministeriet har under 26. Juni f. A. tilskrevet Magistraten saaledes:
»1 Skrivelse af 17. d. M. (Bygningsvæs. Jr. Nr.
584) har Magistraten anholdt om Bemyndigelse
til paa Indenrigsministeriets Vegne at meddele Dispensation fra § 38, Stk. 17 i den under 18. December 1939 herigennem stadfæstede Bygningsved. tægt for Staden København, saaledes at det i nævnte Bestemmelse indeholdte Krav om, at Etageadskillelsen over Kedelrum skal udføres brandfri efter
nærmere Godkendelse efter Magistratens Skøn, i
de enkelte Tilfælde ikke kræves efterkommet, naar
Kedelrum indrettes i Bygninger med færre end 4
Lejligheder, og der ikke opstilles Kedler, hvis Hede.,
flade overstiger 3 m 2 .
I denne Anledning skal man meddele, at de
omhandlede Lempelser efter Ministeriets Skøn maa
kunne indrømmes af Magistraten med Bygningskommissionens Tilslutning i Henhold til Bygningsvedtægtens § I, Stk. 2.«

Bygningskommissionen har herefter givet sin Tilslutning til, at Magistraten med den angivne Begrænsning indrømmer Lempelser m. H. t. Opfyldelsen af Bestemmelserne i Vedtægtens § 38, Stk. 17.

Lempelser ved Indretning af Vaskeog Tørrerum.
Med Bygningskommissionens Tilslutning har Magistraten besluttet, at der i Bygninger med ikke
over 3 Beboelseslcjligheder gi~'es Fritagelse for

l) Udførelse af den i Bygningsvedtægtens § 38,
Stk. 17, foreskrevne særlige Isolering ved Laf·
ter i Vaskerum,
2) Etablering af den i Bygningsvedtægtens § 62,
Stk. l, foreskrevne særlige Ventilation af Vaskeog Tørrerum og
3) Tilvejebringelse af et Vindue i Vaskerum med
den i Bygningsvedtægtens § 47, Stk. 5, foreskrevne Størrelse, idet et 0,6 m 2 stort Lysningsareal vil være tilstrækkeligt.

Murforbandt.
I den senere Tid har det ved Opførelsen af ad~
skillige Bygninger vist sig, at Murværket blev udført i forskellige fra de almindeligt anerkendte Forbandter afvigende Konstruktioner, af hvilke flere
har givet Anledning til Betænkelighed.
Som normalt f<;>fSvarligt Forbandt, der kan benyttes uden særlig Godkendelse, anses: Krydsforbandt, Blokforbandt og Kochs Forbandt, hvorimod
Anvendelsen af alle andre Forbandter kræver særlig Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde. En saadan
Godkendelse bør søges allerede ved Byggesagens
Fremsendelse til Bygningsvæsenets Kontor, idet Ansøgningen maa være ledsaget af fornøden Tegning i
passende Maalestok, der viser Forbandtet i de forskellige Skifter.
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Anvendelse af 1" Gulvbrædder.

Magistratens 4. Afdeling har under 2 l. Oktober
f. A. besvaret en Forespørgsel saaledes:

»1 Skrivelse af 13. f. M. har De forespurgt, hvorvidt der i Medfør af Bygningsvedtægtens § 38, Stk.
l l, kan forventes Tilladelse til Anvendelse af l"
Gulvbrædder i Etageadskillelser, lagt paa Strøer
med højst 70 cm indbyrdes Afstand fra Kant til
Kant eller paa Bjælker med højst 75 cm Afstand
fra Midte til Midte.
Saaledes foranlediget skal Magistraten - efter
at Spørgsmaalet under 15. ds. har været forelagt
Bygningskommissionen - udtale, at der ikke herfra
vides noget at erindre imod det ansøgte, for saa vidt
angaar almindelige Beboelsesbygninger og andre
Bygninger med tilsvarende Belastninger.«

Vinduer. .
Paa given Foranledning (Anvendelse af Vippevinduer ) skal man oplyse, at Bestemmelsen i Bygningsvedtægtens § 45, Stk. 8, nøje maa overholdes,
saaledes at det ved Indretning af Vindue til egentligt Opholds- og Arbejdsrum nøje iagttages, at Vinduet i aaben Stilling frigør et Areal paa mindst
5.0 cm i Bredden og l m i Højden (indvendig Karmmaal).

Døre i Trapperum.
Paa given Foranledning har :Magistraten med
Bygningskommissionens Tilslutning bestemt, at de
i Bygningsvedtægtens § 5 l, Stk. 18, foreskrevne
Bredder af Døre fra Trapperum til Lejligheder, hen-
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