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NORSK LOVTIDEND
Avd.I. Loverog sentraleforskrifterrn.v.
Utgitt i henhold til lov nr. 53 av 19. juni 1969

Utgitt 5. november 1974

Nr. 30

Takstregulativ for statens landflyplasser og lultfartens navigasjons- 12. sept.

hjelpemidler.
Samferdselsdepartementet
har 12. september 1974 fastsatt visse endringer i Takstregulativ for statens landflyplasser og luftfartens navi-

gasjonshjelpemidler gjeldende fra 1. november 1974.
Takstregulativet (B 40) kan fås ved henvendelse til Luftfartsdirektoratet, Postboks 8124, Oslo-dep, Oslo 1.

X

Forskrifter
dører.

for fabriklunessig framstilling

av brannklassifiserte

Fastaatt av Kommunal og arbeidsdepartementet
8. oktober 1974 1 medhold av § 77 nr. 2 I bygningsloven av 18. juni 1965.
-

1.
For bedrifter som driver eller ønsker å drive fabrikkmessig framstilling av brannklassifiserte dører, kreves. godkjenning av Kontrollrådet for brannklassifiserte dører (Kontrollrådet). Som brannklassifiserte dører regnes alle dører som det stilles branntekniske krav
til og; som er klassifisert på grunnlag av brannprøvning etter fastsatte metoder eller vurderinger på bakgrunn av prøveresultater for
liknende dører.
Søknad om godkjenning sendes i 3 eksemplarer på fastsatt skjema
til Kontrollrådet.
Bedrifter som er i gang når disse forskrifter trer i kraft, skal
sende søknad om godkjenning senest 2 måneder etter at disse for-

skrifter er trådt i kraft.
Godkjenningkan bare gis inntil videre og bare for bestemt angitte produkter. Gitt godkjenning kan når som helst tilbakekalles

8. okt.
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8. okt. hvis de krav som er fastsatt i disse forskrifter
gitt i medhold av dem, ikke etterkommes.

eller i bestemmelser

Utvidelse av produksjonen til nye produkter som omfattes av disse
forskrifter, kan bare skje i henhold til godkjenning av Kontrollrådet.
2.
Kontrollrådet skal ha 3 medlemmer, hvorav 1 oppnevnes av Statens
branninspeksjon, 1 av Norske Trevarefabrikkers Landsforbund og
1 av. Mekaniske Verksteders Landsforening.
§ 3.
Bedrift som framstiller brannklassifiserte dører, skal være slik u
styrt at den kan levere produkter av jevn kvalitet.
Bedriftens tekniske personell skal ha de faglige
som Kontrollrådet anser nødvendig.

kvalifikasjoner

Framstillingen av brannldassifiserte dører skal være undergitt
kontroll og produktene undergitt prøvning. Kontrollrådet kan pålegge
bedriften selv å sørge for løpende kontroll og prøvning av materialer
og produkter som inngår i dørproduksjonen. Videre kan Kontrollrådet pålegge bedriften å inngå kontrakt med materialprøvningsanstalt om løpende kontroll. ,Kqntrollrådet kan stille krav om at
bedriften skal føre protokoll til bruk for driftskontrollen.
§ 4,
Kontrollrådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av
kontroll og prøvning, herunder om krav til bedriftens tekniske personell og til bedriftens bygninger, lager, utstyr, delmaterialer,
framstillingsmetoder
og prøveutstyr.
5.
For kontrollen betales en årlig avgift på kr. 600 for hver klassifisert
dørtype. Avgiften betales forskuddsvis til Kontrollrådet.
I tillegg betaler bedriften de reiseutgifter etter statens rgulativ
som er nødvendige i forbindelse med kontrollen av bedriften. Hvis
Kontrollrådet finner at det er påkrevd med fornyet brannteknisk
prøvning, betaler bedriften en slik prøve etter de til enhver tid gjeldende prøvningstakster.
Disse forskrifter

§ 6.
'
trer i kraft 1. desember 1974.

