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FORSKRIFTER F'ORFERDIGHUS AV TRE.
Bygningsloven av 18.juni 1965 § 77 nr.2 lyder slik:.
"Departementetkan gi forskrift om godkjenning, kontroll og prøving av fabrikknessig framstilte byggeog isolasjonsmaterialer,bygningsdeler og ferdighus..
Departementet kan videre gi forskrift om kontroll med
framstillingen og om godkjenning av bedrifter for
produksjon av varer som nevnt.
For kontroll og prøving i medhold av :forskriftetter
første ledd kan det kreves gebyr etter satser som
fastsettes av departementet."
I henhold hertil har Kommunal- og arbeidsdepartementet
den 15.noVember 1969 utferdiget følgende forskrifter:
1.0

For bedrifter som driver eller ønsker å drive tilvirkning av ferdighus av tre, kreves godkjenning av
Kontrollrådet for ferdighus (Kontrollrådet).

1.1

Søknad om godkjenning sendes i 3 eksemplarer på gOdkjent
skjema til Kontrollrådet.
Bedrifter som er igang når disse forskrifter trer i
kraft, skal sende slik søknad senest 3 måneder etter
at disse forskrifter er kunngjort.

1.2

Godkjenning etter pkt.1.0 gjelder bare for de av bedriftens systemer som er godkjent av departementet.
Godkjenningen kan bare gis med virkning inntil videre.
Den kan når som helst tilbakekalles hvis de krav som er
fastsatt i disse forskrifter eller bestemmelser gitt
med hjemmel i disse, ikke etterkommes.
Skal nye produkter settes i fabrikasjon,må systemet
være godkjent av departementet.

2.0

Tilvirkning av ferdighus skal være.undergitt kontroll
Då fabrikk n under mnnterin.c

2.1

Virksomhetens leder skal ha de faglige kvalifikasjoner
som Kontrollrådetanser nødvendig.

2.2

For at en bedrift skal kunne godkjennes, må den være
slik utstyrt at defikan levere produkter som er i sam
svar med gjeldende byggeforskrifter og det system soM
et godkjent av departementet.

2.3

Kontrollrådet bemyndiges til å gi nødvendige bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunde/ om krav til
fabrikkens faglige leder, fabrikkens bygn:!.nger
og lager,
r
fabrikkens utstyr, materialer m.v.
Bedriftene kan pålegges selv å sørge fort
det blir
utført løpende kontroll av materialer oglprodukter og
at en kvalifisert ingeniør står ansvarlig for beregningene.
Det kan stilles krav om protokoll for d/Iftskontrollen.

3.0

For godkjenning og kontroll etter disse forskr/fter
skal det betales gebyr til Kontrollrådet etter satser
som fastsettes av departementet.

4.0

Disse forskrifter trer i kraft straks.

