
DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
KONTORADRESSE: MØLLERGT. 43 - TELEFON 20 22 70 - TELEX 76093 KADEP N - TELEFAX (02) 20 22 70 EXT. 444

POSTADRESSE: POSTBOKS 8112. DEP.. 0032 OSLO 1

Rundskriv H-1/85
J.nr. 33/85B
10. januar 1985

Til

11,

kommunene v/bygningsrådene
fylkesmennene
fylkeskommunene
godkjennings- og kontrollorganene

ENDRING I BYGNINGSLOVENS § 77 NR 2 - FORSKRIFTER OM INNFØRING
AV GEBYR VED SENTRAL GODKJENNING AV BYGGEPRODUKTER

Bygningslovens § 77 nr 2 er ved lov av 21. desember 1984

endret slik at det i medhold av forskrift kan kreves gebyr etter

satser som fastsettes av departmentet for behandling av søknader

om godkjenning (foruten for prøving og kontroll) av fabrikkmessig

framstilte bygge- og isolasjonsmaterialer, bygningsdeler og

ferdighus. Loven trådte i kraft straks og gjelder for søknader

som blir avgjort etter lovens ikrafttredelse.

I forbindelse med lovendringen har Kommunaldepartementet den

10. januar 1985 vedtatt forskrifter til bygningslovens § 77 nr 2

om innføring av gebyr ved sentral godkjenning av byggeprodukter.

Gebyrplikten omfatter inntil videre følgende godkjenningsordninger

for byggeprodukter:

11, a) Godkjenning og eventuelt brannklassifisering av materialer,

bygningsdeler og kledninger samt godkjenning av ildsteder,

anlegg m.m. etter byggeforskriftene av 15. november 1984.

b) Brannteknisk godkjenning av bygningsmaterialer av plast etter

forskrifter av 15. juni 1981.



c) Godkjenning av konstruksjonssystemer for fabrikkframstilte

hus og elementer for hus etter forskrifter av 15. juni 1981.

Søknader om godkjenning etter forskriftene under bokstav a og b

ovenfor behandles og avgjøres av Statens bygningstekniske etat

(tidligere Statens branninspeksjon).

Søknader om godkjenning etter forskriftene under bokstav c behand-

les og avgjøres inntil videre av Norges byggforskningsinstitutt

(NBI).

Godkjenningsmyndighetens vedtak kan påklages til Kommunaldeparte-

mentet, jfr. forvaltningslovens §§ 28-32. Klagefristen er

3 uker fra mottakelsen av vedtaket.

Forskriftene trer i kraft den 10. januar 1985 og gjelder for

søknader som blir avgjort etter dette tidspunkt. De som har

innlevert søknad før lovens ikrafttredelse, gjøres oppmerksom

på at de har anledning til å trekke søknaden tilbake dersom de

finner ikke å ville betale gebyr.

Etter forskriftene skal departementet fastsette satser for

godkjenningsmyndighetens beregning av gebyrer for ulike

klasser/typer av byggeprodukter som faller inn under forskriftene.

De nødvendige avgjørelser i denne forbindelse vil departementet

drøfte med og meddele til godkjenningsmyndigheten, som deretter

vil kunne gi opplysninger til bruk for søkerne og andre interes-

serte.

./. Vi vedlegger kopi av de vedtatte forskriftene.

Med hilsen

»f ("1.
Jan Kristiansen (e.f.)

l'-aiew
H.P. Faller



FORSKRIFTER TIL BYGNINGSLOVEN AV 18. JUNI 1965 NR 7
§ 77 NR 2 - GEBYR VED SENTRAL GODKJENNING AV BYGGE-
PRODUKTER

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. januar 1985

- i medhold av bygningsloven av 18. juni 1965 nr 7

§ 6 - gitt følgende forskrifter til lovens § 77 nr 2:

I.

1. For behandling av søknad om sentral godkjenning

av byggeprodukter ifølge forskrifter gitt i henhold

til bygningslovens § 77 nr. 2, skal det betales

gebyr til godkjenningsmyndigheten.

Gebyrplikten omfatter inntil videre følgende god-

kjenningsordninger for byggeprodukter:

Godkjenning og eventuelt brannklassifisering av

materialer, bygningsdeler og kledninger samt

godkjenning av ildsteder, anlegg m.m. etter

byggeforskriftene av 15. november 1984.

Brannteknisk godkjenning av bygningsmaterialer

av plast etter forskrifter av 15. juni 1981.

Godkjenning av konstruksjonssystemer for

fabrikkframstilte hus og elementer for hus etter

forskrifter av 15. juni 1981.

Gebyrplikten gjelder også for søknad om fornyelse

eller større revisjon av tidligere gitt godkjenning.

For mindre revisjoner skal det ikke betales separat

gebyr.

Gebyret skal dekke godkjenningsmyndighetens utgifter

til (omkostninger ved) behandling av den enkelte søknad.



Utgifter til den dokumentasjon av produktenes egen-

skaper, f.eks. prøving ved materialprøveanstal,ter,

statiske beregninger og andre utredninger, eller

til nødvendig tilvirkningskontroll av det ferdige

produkt som godkjenningsmyndigheten krever fremlagt,

omfattes ikke av gebyret, men betales av søkeren selv.

Til sikkerhet for gebyrbetalingen kan godkjennings-

myndigheten fastsette et å konto beløp som må være

innbetalt før behandlingen av søknaden påbebgynnes.

Dersom søknaden ikke blir innvilget, eller behandling.

medfører særlig lite arbeid, kan godkjenningsmyndig-

heten ettergi gebyret helt eller delvis.

Departementet kan fastsette satser for godkjennings-

myndighetens beregning av gebyrer for ulike klasser

eller typer av byggeprodukter.

Vedtak av godkjenningsmyndigheten kan påklages til

Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for

søknader om godkjenning som blir avgjort etter ikraft-

tredelsen.

•


