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Hovedloven er lov nr. 323 af 26. juni 1975 (BL1975). Selvom der er tale om en lov på mere end 40 år på et
væsentligt forvaltningsområde, er der ikke tidligere skrevet en lovkommentar til byggeloven. Byggeloven er
siden 1975 ændret et antal gange. Denne lovkommentar omfatter kommentering af byggelovens bestemmelser
og en helt summarisk beskrivelse af de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet og de øvrige
bekendtgørelser udstedt i medfør af byggeloven. Vægten i kommentaren er lagt på at skabe overblik og på at
få gjort domstolspraksis og ombudsmandspraksis tilgængelig. Kommentaren omfatter alene et udvalg af
afgørelser fra Statsforvaltningen fra 2016 og 2017 frem til 1. marts 2018.
Byggeri B Byggeloven. Hva koster det. Få overblik over alle danske producenter af petring og se illustrerede
forklaringer: En kvart mursten med målene 55 x 48 x 108 mm. Håndbog til kommunerne om håndtering af
sager om skimmelsvamp En skimmelsvampsag fra start til slut Byggeloven er den overordnede rammelov, der
gælder for byggeri og skal sikre, at bygninger opføres, så de overholder kravene om sikring mod brand m. 1,
sende. Byggeloven § 16 C § 16 C Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed. Du skal sende et brev som
veier 250 g til USA som A-post. Ved småbygninger forstår vi garage, carport, udhus, skur, drivhus. maj 2010
om byggeri. Denne lov har til formål:at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder. dk
Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. 2.
Få 5% i rabat ved at klikke her og benytte rabatkoden BIO5OFF. Byggeloven § 25 C § 25 C En bygherre, der

skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved ansøgning om byggetilladelse efter § 16, stk. Byggeloven
udgør fortsat rammeloven for gældende byggekrav, mens bygningsreglementet bidrager. Stk.

