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Til

kommunene

fylkesmennene

fylkeskommunene

KONTROLLMED BEREGNINGAV KONSTRUKSJONER.SAKSBEHANDLINGEN.
UTGIFTERTIL KONSULENTBISTAND,JFR. BYGNINGSLOVENS§ 97.
REGULATIVETTERBYGNINGSLOVENS§ 109

Departementetfår av og til henvendelserom hvem som
skal bekostekontrollav statiskeberegningervedrørendekonstruk-
sjonernår kommunenikke selv rår over personalemed tilstrekke-
lig kapasitetog/ellerkyndighettil å foretade kontrollbereg-
ningersom er nødvendigefor å avgjøreom en konstruksjon/bygning
kan godkjennes. Dette kan særligforekommeved oppføringav
størreog spesiellebyninger/konstruksjoner.

Den som søkerom byggetillatelse- ellermelder et
byggearbeid- må overforde lokalebygningsrådi hvert enkelt
tilfellegodtgjøreat konstruksjonerm.v. tilfrdsstiller bygnings-
lovgivningenskrav. Etter byggeforskrifteneskap 14:11 og :16

kan bygningsrådetkreve framlagtberegningeri samsvarmed bygge-
forskriftene.

I denne forbindelsevil vi peke på at det vil forenkle
kontrollenmed statiskeberegningerom Norsk.Standardlegges til
grunn for beregningene.Etter kap. 13 i byggeforskriftenevil
bygningsmyndigheteneanse byggeforskrifteneskrav oppfyltnår
reglenei NS er brukt. Den som derimotvil fravikeNS, må doku-
menteresærskiltat vilkårenei byggeforskrifteneer oppfylt.
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Vi vil også vise til at enkelteforskningsinstitusjoher

o.l. utgir publikasjonersom inneholderdiversedata m.v, som
prosjekteringshjelpemidler(f.eks.bjelkelagstabeller,takstol-

dimensjoner0.1.). Dersom disse data - på grunn1agav gjeldende
Norske Standardereller på annenmåte - dokumentereså være

riktige,vil ikke bygningsrådenemotsetteseg at de brukes.

Firmaer som oppførerde sammekonstruksjonerflere steder,
kan bidra til en rasjonellbehandlingved at de selv innhenter

og leggerfram legitimasjonfor at det er foretatten objektiv
kontrollav beregningsgrunnlagethos en anerkjentinstitusjon
eller sakkyndig,slik at den lokale,bygningskontrollblir
enklere.

Departementetantar at bygningsmyndigheteni nødvendig
utstrekningkan påleggebyggherrenå betaleutgiftersom påløper
for kommunentil å engasjerenødvendigsakkyndighjelp. Vi viser
i den forbindelsetil bygningslovens§ 97. Etter denne bestem-
melse kan bygningsrådetkreve de opplysningersom er nødvendige

for kontrollen,og la utførenødvendigeprøverfor byggherrens
regning. En antar at bestemmelserom dettekan inntas i
regulativfor gebyr vedrørendekontrollm.v. som etter § 109
kan vedtas av kommunenmed godkjenningav fylkesmannen.

I et slikt regulativkan i tilfelle.tasinn bestemmelser
med f.eks. følgendeinnhold:

"Bygningssjefenkan engasjeresærskiltsakkYndig
til kohtrollav statiskeberegninger. For slik
kontrollkan det krevesgebyr svarendetil med-
gåtte utgifter."

Vi leggerved noen eksemplarerav rundskrivetog

ber om at det blir gjort kjent'forvedkommendetjenestemenn.

Vi ber kommunenegjøre rundskrivetkjent for bygnings-

rådene.

Etter fullmakt

Strøm

T. Grotmol


