
Svensk författningssamling 1944 nr 545. 

Kungl. Maj:ts Kungörelse 

 

om ändring i byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364); 

given Särö den 15 juli 1944. 

 

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande, funnit gott förordna, dels att 108 § fjärde stycket 

byggnadsstadgan den 20 november 1931skall upphöra att gälla, dels att 13, 54, och 110 §§, 

120 § 1 mom. samt 122 § samma stadga skola erhålla ändrad lydelse på sätt av det följande 

framgår, dels ock att i stadgan skola, införas tre nya paragrafer, betecknade 53 a, 108 a och 

115 a §§, av nedan angivna innehåll.  

 

13 § 

Stadsarkitekt skall __ __ __ hans verksamhet.  

 

Länsarkitekten, förste provinsialläkaren, provinsial- eller stadsläkare, civilförsvarschefen och 

brandchefen äga likaledes att vara närvarande vid byggnadsnämndens sammanträden och 

deltaga i överläggningarna men ej i besluten ävensom att, där de så önska, få sin mening till 

protokollet antecknat.  

 

53 a §. 

1 mom. 

Uppföres byggnad i tre eller flera våningar eller däröver, skola vertikala bärverk, bjälklag 

över källare samt översta på mur eller därmed likvärdigt bärverk vilande bjälklag utföras 

brandsäkert. Uppföres byggnad i flera än fyra våningar, skola jämväl övriga bjälklag utföras 

brandsäkert.  

 

Undergår byggnad, som i första stycket avses, till nybyggnad hänförlig förändring eller ändras 

annan byggnad så att den kommer att bestå av tre eller flera våningar, skall brandbotten, där 

sådan saknas, anordnas å översta på mur eller därmed likvärdigt bärverk vilande bjälklag. Vid 

tillämpningen av första och andra styckena skall vind räknas som våning, om den är inredd till 

mer än hälften.  

 

2 mom. 

Vid uppförande av stationsbyggnad till järnväg eller av därmed jämförlig byggnad, som är av 

vikt för allmänna samfärdseln, byggnad för industriellt ändamål, i vilken i regel minst 

tjugofem personer samtidigt äro sysselsatta, eller byggnad, som inrymmer undervisnings- 

eller vårdanstalt, hotell eller pensionat och är avsedd att hysa minst tjugofem personer, skola, 

oavsett antalet våningar, vertikala bärverk och samtliga bjälklag utföras brandsäkert.  

 

Undergår byggnad, som i första stycket avses, till nybyggnad hänförlig ändring, skall vad i 1 

mom. andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.  

 

3 mom. 

Skulle tillämpning av de i 1 och 2 mom. meddelade bestämmelserna medföra oskälig kostnad 

eller föreligga eljest särskilda skäl för undantag från sagda bestämmelser, må sådant undantag 

medgivas av Konungens befallningshavare.  

 

  



4 mom. 

Angående anordnande av skyddsrum och källarmursgenombrott i byggnad är särskilt stadgat.  

 

54 §. 

I byggnadsordningen __ __ __brandsäkra väggar.  

 

I byggnadsordningen må även särskilda bestämmelser meddelas om takets, vindens och 

källarens brandsäkra avskiljande från byggnaden i övrigt samt föreskrivas, att bjälklag och 

andra bärande konstruktioner skola i andra fall än i 53 a § sägs skyddas mot eld och göras 

brandsäkra.  

 

108 a §. 

Bestämmelserna i 53 a § skola äga motsvarande tillämpning å landsbygden.  

 

Vad nu sagts skall gälla även inom område, för vilket byggnadsplan eller 

utomplansbestämmelser icke fastställts, dock ej i fråga om ekonomibyggnad till 

jordbruksfastighet.  

 

110 §. 

Nybyggnad å ort, där byggnadsnämnd finnes, må ej företagas utan nämndens lov.  

 

115 a §. 

1 mom. 

Vill någon inom ort, där byggnadsnämnd ej finnes, uppföra byggnad, som jämlikt 108 a § 

andra stycket omfattas av bestämmelserna i 53 a §, eller verkställa till nybyggnad hänförlig 

ändring av sådan byggnad, skall Konungens befallningshavandes tillstånd till företaget i 

förväg inhämtas, såvitt angår i nämnda paragraf avsedda åtgärder för brandskyddet. Tillstånd 

erfordras dock icke till byggnad som i 115 § avses.  

 

2 mom. 

Underlåter någon att ställa sig Konungens befallningshavandes föreskrifter till efterrättelse, 

äge Konungens befallningshavande enahanda befogenhet som byggnadsnämnd i stad.  

 

120 §. 

1 mom. 

Vidtager någon __ __ __ sådan förordna.  

 

Underlåter någon i fall som i 115 a § avses, att i förväg inhämta Konungens 

befallningshavandes tillstånd eller att ställa sig till efterrättelse av Konungens 

befallningshavande i samband med sådant tillstånd meddelade föreskrifter, skall vad i första 

stycket sägs äga motsvarande tillämpning.  

 

Förlägges byggnad __ __ __ berörda förfarande.  

  



 

122 §. 

Är i fall som avses i 120 § 1 mom. uppenbart, att påbörjat byggnadsarbete strider mot 

stadsplan, stomplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller övriga för 

byggnadsföretaget gällande bestämmelser, äger byggnadsnämnden eller, därest 115 a § är 

tillämplig, Konungens befallningshavande rätt att förbjuda arbetets fortsättande.  

------------  

 

 

Denna kungörelse träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer. Det alla som vederbör hava 

sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit 

och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.  Särö den 15 juli 1944.  

 

 

GUSTAF 

. (L. S.) Justitiedepartementet 

THORWALD BERGQUIST 
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