
19. mar»
Ikrafttreden. Overgangsbestemmelser.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Inntil Fiskeridepartementet
anderledes bestemmer skal varsel etter § 6 sendes Industrideparte
mentets oljekontor, som igjen varsler Oljevernrådet.

Tillegg til byggeforskrifter av 1. august 1969
i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. juni
196 5.

19. mars

Tillegget skal tre i kraft fra 15. april 1973.
(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet.)
(Byggeforskriftene av 1. august 1969 er inntatt i Norsk Lovtidend

1. avdeling nr. 8 for 1970, med senere endringer og tillegg inntatt i nr. 33
for 1971, nr. 16 og nr. 36 for 1972.)

Kap. 39. Skur, arbeidsbrakke, boligbrakke og trelastopplag.

:1 Definisjoner
Skur

bygning som enten er helt åpen tak på søyler eller er
mer eller mindre lukket med vegger av tre eller letts konstruk
sjoner.

Arbeidsbrakke

bygning som nyttes til opphold bare i arbeidstiden, f. eks.
hvile- og spisebrakke, verktøy- og redskapsbrakke, kontor
brakke og lignende.

Boligbrakke
bygning som helt eller delvis nyttes til midlertidig beboelse i
kortere eller lengre tid.

;2 Skur og arbeidsbrakke.
:21 Skur og arbeidsbrakke på byggeplass til bruk under bygg- og

anleggsarbeid, kan oppføres uten søknad om byggetillatelse.

:3 Boligbrakke.
:31 For boligbrakke på arbeidsplass til bruk under bygg- og an

leggsarbeid skal det søkes om byggetillatelse.

;32 Seksjonering.
:321 Brakke av tre skal seksjoneres med brannskille 830. Seksjo

neringsgrunnflate inntil 400 m2 for brakke i én etasje og inntil
200 m2 for brakke i 2 etasjer.
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322 Uten hensyn til kap. 55 kan brakke av tre oppføres i 3 etasjer
når følgende krav er oppfylt:

19. mars

a) brannteknisk seksjonering er som for 2 etasjes brakker

b) automatisk brannvarslingsanlegg eller sprinklerbeskyttelse
er installert

c) uhindret adgang til to adskilte rømningsveier

d) det er montert faste husbrannslanger som dekker hele
brakken.

:33 I tettbebyggelse kan brakker settes inn mot nabobygg når ak
tuelle brannrisikoer adskilles med B60.

:34 For brakkeanlegg på øde steder skal det finnes et reserve inn
kvarteringssted.

;4 Trelastopplag.
Opplag av trelast skal ikke utgjøre mer enn 4000 m2 sammen
hengende flate og ikke være høyere enn 7.0 m. Det skal være
skilt til alle sider fra annet opplag, bygning med ildsted eller
nabogrunn ved et åpent rom av minst 25 m bredde.
Arealbegrensningen faller bort når opplagstomta ligger til
innsjø, elv eller sjø.
For opplag mindre enn 200 m2 og høyde under 4,0 m inklusive
overdekking gjelder bestemmelsene om avstand i bygnings
lovens §§ 70 og 71.

Forskrift om bandtvang for hund i Hemsedal
kommune, Buskerud fylke.

19. mars

Landbruksdepartementet stadfester med dette
Hemsedal kommunestyres vedtak den 1. februar 1973, der
det med heimel i § 3, 2, ledd i lov av 9. juli 1928 om ansvar for skade
på bufe ved hund er vedtatt at enhver eier eller besitter av hund i
Hemsedal kommune, Buskerud fylke, skal holde hunden i band eller
försvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter i tida 1.
april til 25. oktober. Dette skal ikke gjelde hunder som under lovlig
jakt blir ledsaget på försvarlig måte av eiere eller besitter.

Samtidig oppheves Hemsedal kommunestyres vedtak av 25. mars
1944 om samme sak.

Det er straffbart å bryte denne vedtekt.
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