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3. mai 5. Frejkas pute v behandling av medfødt hofte ddsluksasjon (eller
mistanke om s 'k) og fettvatt i tilfelle hvor små barn må ligge
gipset i lengre id,

6. slynge og kryk er under behandlingen av Cal e-Leg-Perthes syk-
dom, når anska felsen skjer under behandling v sykdommen uten-
for sykehus.

Endringen gis v rkning fra 1. januar 1977.

3. mai Forskrifter om trinsport av faste bulklaster am re enn korn.

I henhold til §§ al tredje ledd 41 a og 42 i lov dm statskontroll med
skips sjødyktighet av 9. juni 1903 har Sjøfartsdiråktoratet 3. mai 1976

Forskriftene tre i kraft fra 1. juni 1976. Fra salmme tidspunkt opp-
fastsatt forskrifte om transport av faste bulklaster andre enn korn.

heves 'forskrifter clim sikkerhetsregler m. m. for transport av faste
bulklaster andre E4nnkorn, fastsatt av Sjøfarts4irektoratet 15. sep-i
tember 1967. 1

Endringene i fokiold til forskriftene av 15. s ptember 1967 består
i at IMCO's kode tor forsvarlig stuing og tran ort av bulklaster nå
er innarbeidet i fotskriftene.

I henhold til § » er forsettlig eller uaktson overtredelse av for-
skriftene belagt nied bøtestraff i henhold til st affelovens § 339 nr. 2,
såfremt ikke strepgere straff kommer til anvqndelse.

Forskriftene kari fås ved henvendelse til Sjø artsdirektoratet.

5. mai Endr. I byggeforskrifter.

Gitt av kommunaldep. 5. mai 1976 i medhold av bygningsloven av 18. juni
1965.

I byggeforskrifter av 1. august 1969 gjøres følgende endringer :

I kap. 26 skal nytt avsnitt :3 lyde:

:3 Atkomst til bygninger

:31: For atkamst til offentlige bygninger og andre bygninger som
skal være tilgjengelige for publikum, bygninger med flere enn
10 arbeidsplasser og bygninger med felles inngang for flere enn

4 leiligheter , gjelder følgende krav:
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Atkomstveg fra offentlig veg til inngang skal være lett å finne 5. mai
og lett å ferdes på. Den skal være uten uventede hindere, kunne
brukes av orienterings- og bevegelseshemmede og ha slik bredde
at rullestol kan snus.

Inngang til bygninger som nevnt skal kunne brukes av per-
soner i rullestol. Den skal være lett å finne og tydelig markert.

Hvis bygningen har flere atkomstveger og innganger, er det
tilstrekkelig at kravene oppfylles for en atkomstveg med tilhø-
rende inngang. Denne skal være hovedinngang eller likeverdig
inngang. Slik atkomstveg og inngang skal være spesielt merket.

I kap. 31 skal overskriften til avsnitt :3 lyde:
:3 Rom for kortvarig opphold, boder, kommunikasjonsveger ni. v.

I avsnitt 3 skal nye punkter :34--36 lyde:

:34 Innvendige kommunikasjonsveger.

For alle bygninger som er nevnt i kap. 26:3 og som har heis,
skal minst en heis være tilgjengelig for og kunne brukes av
orienterings- og bevegelseshemmede.

For innvendige kommunikasjonsveger i offentlige bygninger
og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum,
gjelder følgende krav:

Kommunikasjonsveg fra inngang til bygningens forskjellige
deler skal være lett å finne, lett å ferdes på og kunne brukes av
orienterings- og bevegelseshemmede.

Derer i kommunikasjonsveger skal være lette å se og skal
kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Har bygningen flere etasjer som skal være tilgjengelig for
publikum, skal personer i rullestol kunne nå samtlige av disse
etasjer fra en av inngangene nevnt i 26:31 siste ledd. Der det
ikke er heis, skal det i tillegg til trapp være rampe (gangbane)
med håndlist på begge sider. Håndlistene skal være lett å gripe
om og holde fast 1.

:35 Toalettrom, telefonkiosker o. 1.

Offentlige bygninger og andre bygninger som skal være til-
gjengelige for publikum, skal ha minst ett toalettrom som er
lett tilgjengelig og brukbart for orienterings- og bevegelseshem-
mede. Er det flere etasjer, eller er bygningen oppdelt på annen
måte, kan bygningsrådet stille krav om flere slike toalettrom.
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5. mai Telefonkiosk, telefon, garderobe o. 1. i slike bygninger skal
være lett å finne, lett tilgjengelig og kunne brukes av oriente-
rings- og bevegelseshemmede.

:36 Manøverknapper, skilt o. 1.

Manøverknapper i heis, ringeknapper, porttelefoner, dørhånd-
tak, vannkraner, lysbrytere o. 1. i bygninger og lokaler som det
er stilt krav til i :34 og :35, skal være slik plassert og utformet
at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Skilt, symboler og tekster skal være lette å lese og lette å opp-
fatte.

II

Disse endringer trer i kraft 1. juli 1976.

Rettelser.
Nr. 7, s. 117 (i Forskri ter om erstatning fra staten

voldt ved straf ar handling) :

I 4. linje ovenfr skal ordet «innkaller» rette

Nr. 10, s. 163 og i inn Idsfortegnelsen:

Overskriften « ndr av forskrifter for elekt
bord i skip og jøredskaper» rettes til: «End
for elektriske nlegg».

or personskade

til «innkalles».

•ske anlegg om
. av forskrifter

Utgiver: Statsministerens kontor


