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VEILEDNING BRANN Blankett nr 80-2000 
 
 
Denne veilederen er ment for deg som har planer om mindre byggearbeider, 
eksempelvis garasje, tilbygg, terrasser og lignende.  
Veilederen tar for seg ulike byggetiltak og i hvilke tilfeller branntekniske 
krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) utløses. Til slutt er 
det vist eksempler på hvordan branncellebegrensende konstruksjoner kan 
utformes.  
Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av at tiltakshaver selv er ansvarlig for 
å prosjeketere med hensyn på f.eks branntekniske krav når mindre 
byggearbeid skal utføres.  Veilederen er ikke rettet mot søknadspliktige 
tiltak  som skal forestås av ansvarlig foretak(oppføring av enebolig, større 
tilbygg,  bruksendring osv). Plan- og bygningsloven stiller krav til ansvarlig 
prosjekterende ved søknadspliktige tiltak.  
 
Generelle krav 
Teknisk forskrift TEK 10 stiller krav til sikkerhet ved brann, kap 11. Et 
generelt krav er at det skal være 8 m mellom bygninger på ulike 
bruksenheter.  
I plan- og bygningsloven er det derfor stilt krav om minimum 4 m avstand til 
nabogrense. Når det bygges nærmere nabogrensen enn 4 m vil det påvirke 
naboens muligheter for utbygging på grunn av kravet om 8 m mellom 
byggverk.  
Kravet kan avvikes dersom bygget tilfredsstiller krav om sikring mot 
brannspredning og det innhentes nabosamtykke. Et nabosamtykke er en 
særskilt skriftlig tillatelse fra nabo som gir deg tillatelse til å bygge 
nærmere nabogrensen, skjema for dette kan fåes i vårt servicekontor. 
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Figur 1 - avstandskrav 
 
Garasje 
 
Frittliggende garasje inntil 50 m2 
For garasje under 50 m² er det gjort unntak fra generell regel om 4m til 
nabogrense. 
I Vestby godkjennes plassering av garasje inntil 1 m fra nabogrensen (1m fra 
nabogrense begrunnes i at det er krav om 2m mellom garasjer på forskjellige 
bruksenheter). Garasjen må være frittliggende, dvs at den må være minimum 
1m fra din egen bolig. 
 
Frittliggende garasje over 50 m2 må ha en avstand til annen bygning (også på 
egen eiendom) på 8 m eller skilles med konstruksjoner med brannmotstand. 
Brannmotstanden mellom garasje og annen bygning skal til sammen være 
EI60 (dvs skal hindre brannspredning i 60 minutter). Det vil si at enten må 
garasjen oppføres med vegger med brannmotstand EI60 eller så kan 
garasjen og boligen begge ha vegger med brannmotstand EI30. 
 
Ved garasje inntil 50m2 inne i bolig skal garasjedelen skilles fra boligdelen 
med gasstette bygningsdeler, de må være så tette at eksos ikke trenger 
gjennom (plast). I tillegg må det mellom garasjen og oppholdsrom være et 
mellomliggende rom (sluse) for å hindre spredning av eksos og røyk, et slikt 
rom kan være bod, vaskerom e.l. (se figur 2). Dør mellom garasje og sluse må 
være selvlukkende. Det stilles ikke krav til brannmotstand i skille mellom 
garasje og bolig. 
 

 
 

Figur 2 - mellomliggende rom mellom garasje og bolig 
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Tilbygg til enebolig 
Dersom du skal oppføre et tilbygg som er minimum 4m fra nabogrense og 8m 
fra annen bygning stilles det ingen spesielle krav til brannsikring. 
Ved oppføring av tilbygg nærmere enn 8m fra bygning på annen bruksenhet 
utløses brannkrav (se figur 3). Plan- og bygningsloven krever også at det 
alltid foreligger nabosamtykke når tilbygget plasseres nærmere enn 4m fra 
nabogrense (det kan søkes om dispensasjon fra bestemmelsen om 4m fra 
nabogrense, men praksisen i Vestby kommune er streng på dette punktet, 
dersom nabo ikke gir samtykke er det lite sannsynlig at en slik dispensasjon 
gis). 
Avstanden mellom lave bygninger kan være mindre enn 8m når bygningene er 
skilt med branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av 
byggene som til sammen gir tilstrekkelig brannmotstand. 
Det vil si at den delen av bygningen som oppføres nærmere enn 8m fra annen 
bygning skal utføres med konstruksjoner med brannmotstand EI30. 
Eventuelt kan både tilbygget og nabobygningen ha EI15. 
 

 
Figur 3 - utløsning av brannkrav ved tilbygg til enebolig 

 
 
Tilbygg til rekkehus, tomannsbolig etc 
Ved tilbygg til rekkehus vil det nesten alltid medføre en risiko for 
brannsmitte. Dersom tilbygget kommer nærmere naboenheten enn 8m vil det 
utløse brannkrav. Eksisterende vegg mellom boenhetene har et krav på at 
veggen skal hindre brannspredning i 30minutter, dvs en EI30-vegg. En må 
påse at tilbygget ikke medfører økt risiko for brannsmitte, og det vil altså si 
at også veggen i tilbygget må oppføres som en EI30-vegg (jfr. figur 4 neste 
side), eventuelt må en påse at ytterveggen i leilighet 1 og vegg på tilbygg til 
sammen tilfredsstiller EI30.  
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Figur 4 - tilbygget må utføres som forlengelse av brannskille. 

 
Terrasse 
Terrasse skal, som alle andre byggetiltak som hovedregel være 4m fra 
nabogrense.  
Det kan i mange tilfeller være vanskelig å plassere en terrasse 4m fra 
nabogrense, f.eks. ved tomannsboliger eller rekkehus. Nabosamtykke må 
alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere grense enn 4m. 
Ved oppføring av terrasse må det påsees at en ikke øker risikoen for 
spredning av brann. I figur 5 nedenfor er det vist et eksempel på en typisk 
problemstilling i forbindelse med terrasse til en tomannsbolig. 
 
  

 
Figur 5 - eksempel på utbygging av terrasse 

 
I eksempelet ønsker eier av leilighet 2 å utvide sin del av terrassen. 
Opprinnelig har begge leilighetene en terrasse på 2m ut fra veggen. I dette 
tilfelle må en påse at risiko for brannspredning ikke øker.  
Krav til selve tomannsboligen er EI30 mellom bygningene og EI15 der 
avstand til nabobygning er <8m. Dersom disse kravene fra tidligere er 
ivaretatt, vil oppføring av den nye terrassen ikke øke faren for spredning av 
brann. 
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Innredning av hybelleilighet 
Innredning av hybelleilighet er et søknadspliktig tiltak som krever at en 
ansvarlig søker forestår søknaden. Mer informasjon om hybelleilighet kan 
fås i vår veileder 72-0562 
Vi nevner likevel at det ved innredning av hybelleilighet i en bolig er krav om 
at leiligheten utføres som en egen branncelle. Ansvarlig prosjekterende har 
ved en søknad om bruksendring ansvaret for at krav i TEK er ivaretatt. 
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