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I. FORSKRIFTEROM GODKJENNINGAV KONSTRUKSJONS-
SYSTEMER FOR FABRIKKFRAMSTIL1EE HUS OG
ELEMENTERFOR HUS - DELEGASJONAV MYNDIGHET
TIL NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

I . FORSKRIFTEROM GODKJENNINGAV BEDRIFTERSOM
TILVIRKERFABRIKKFRAMSTILTEHUS OG ELEMENTER
FOR HUS

III. FORSKRIFTEROM BRANNTEKNISKGODKJENNINGAV
BYGNINGSMATERIALERAV PLAST - DELEGASJONAV
MYNDIGHETTIL STATENS BRANNINSPEKSJON

• KONSTRUKSJONSSYSTEMERFOR FABR1KKFRAMST1LTEBUS
OG 1SLEMENTERFOR HUS

Kommunal-og arbeidsdepartementethar

15. juni 1981 gitt nye forskrifterom godkjenning

av konstruksjonssystemerfor fabrikkframstilte

hus og elementerfor hus, se vedlegg 1. For-

skriftenetrer i kraft 1. juli 1981.

De nye forskrifteneomfatteralle former

for konstruksjonSsystemerfor fabrikkframstilling

av hus og elementerfor hus, så vel åpne som

lukkede elementer,og uansettmateriale.

Forskrifteneomfattersåledes også konstruksjons-

systemermed sponplatersom materiale. I medhold

av forskriftenes§ 1 gir departementetmed dette

Norges byggforskningsinstituttmyndighet til å

avgjøre saker om godkjenningav konstruksjons-

systemer som nevnt. Byggforskningsinstituttets

vedtak kan påklagestil Kommunaldepartementet,

jfr. forvaltningslovenskapittelVI.

Forskriftenevil b1i kunngjort i Norsk

Lovtidendavd. I.
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BEDRIFTER SOM TILVIRKER FABR1KKFRAMSTILTE HUS
OG ELEMENTER FOR HUS-

KoffimUnal- og arbeidedepartementet har

15 juni 1981 gitt nye forskrIfter om god- .

kjenningav bedrifter eoM tilvirker fabrikkfram-

stilte'huog -eieMenterfor'hUs, j-fr vedlegg

Forskriftenetrer:j.,- kraft-1. jUli 1981.

SaMtidigoppheveeforskrifteneav 9. jb.nuar1974

om tilvirkningaV ferdighUSav tre

De nye forskrifteneomfatteralle
bedrifterSoiritilvirer fabrikkametilte hus

og'elementerfor hus .Uansett Materiale.'Med
eIementerforstås'eå vel åpne som iukkedeel•ementer
og SeksjonersOM:inngår -i konstrukejOnseysteM
fOr-hue:

Kontro1lrådet for ferdighue er god-

kjenningemyndiget. Før Kontrollrådetkan°

behandleen søknad,må:konsksjonSsystemet

være godkjentaV-NOrgesbyggforekningsinstitutt

.(jft.avsnitt I fdran).:

KOntrolIrådetsvedtak kan påklage8til- . . ,_
KommunaIdepartementet„jfr: fOrva1tningslovens

kapittel'VI.

FOrekriftenevil bli kunngjort

Norsk LovtideneYaVd'.

III, BYGNINGSMATERIALERAV PLAST

KomfflUnal-Og arb'eidsdepartementethar

15. juni 1981 gItt forekrifterÖ brannteknisk
. • . •

godkjenningav bygningsmaerialer som helt

eller delvis består av plast, se vedlegg 3.

FOrskriftenetrer i kraft 1. juli 1981.

Når godkjenningsmyndihetenfinner det

branntekniskubetenkelig,kan den unntanærmere

angitteplastmaterialerfra godkjenningsplikten.

medhold av forskrIftenes§ 1 gir departe-
mentet med dette Statensbranninspekejon

myndighettil å aVgjøre saker om brannteknisk



godkjenning av bygningsmaterialer av plast o

til å unnta nærmere angitte plastmaterialer

fra godkjenningsplikten. Branninspeksjonens

vedtak kan påklages til Kommunaldepartementet,

jfr. forvaltningslovens kapittel VI.

Forskriftene vil blj kunngjort i

Norsk Lovtidend avd. I.

Avsnittet "Godkjenning av materialer og

konstruksjoner" i departementets rundskriv av

18. mars 1970 faller med dette bort. Dette

innebærer at sponplater ikke lenger er undergtt

offentlig godkjenning.

Bygningsrådene må påse at sponplater som
nyttes i bygninger, tilfredsstiller bygge-

forskriftenes krav. Sponplater påført

Sponplatekontrollens merke vil tilfredsstille

kravene.

Vi legger Ved en del eksemplarer av

dette rundskriv ogb,rom at det blir gjort

kjent for vedkommende tjenestemenn,

si‘
Törmod Hermansen

røm



PORSKRIPTEROM OODKJENMING AV KONSTRUKSJONS-
SYSTEMERFOR PABRIKKFRAPISEZTE HUS OU ELEMENTER
FOR HUS

er fastlåsti t $yste.

(Gittav Kommunal- og arbeidSdeparte-
mentet 15. juni 1961 i medhold av §§ 6 og 77 nr.
bygningslovenav 18. juni 1965, jfr. kap. 12

i byggeforskrifterav 1. aueust 1969.)

Konstruksjonssystener•for fabrikkfram-

stilling av hus og elementer for hus, så vel

åpne som lukkede elementer, .renger godkjenning

av Kommunal- og arbei'isdepartementet eller den

det bemyndieer. Krave ii z:dkjenning

omfatterseksjoner og eler.entert1 etasje-

skillere,vegger oe tak soi.produserespå

fabrikki serier, og scminngår i byggesystemer

som markedsføresgenerelt.

Godkjenninxkreves e når graden av

ferdigstillelsepå fabkk er så liten at hele

elementkonstruksjonenkan kontro leres på

byggeplass. Godkjenningkreves likevelnår

bæreevne,fu eløsninger og utningsdetaljer

x va kel.ig1r seg
endre på stedet dersorn feil eller manglersku le

bli påpekt av den sted".ge bygningskontro11.

I tvilstilfelle.,.vg.irgodkjennings-

myndigheteni hvert •nkelt tiifelleom godkjenning

er nødvendig.

Godkjeingsmyrdghoten fas.setter

hvilke opplysningersom må legges fram i en

søknad om godkjenning, og regler for saksganeen.



For konstruksjonssystemer som har

gyldig godkjenning ved forskriftenes ikrafttreden,

kreves ikke ny godkjenning.

Gitt godkjenning kan trekkes tilbake

dersom vilkårene i eller forutsetningene for

godkjenningen ikke lenger oppfylles.




Bedrift som tilvirker fabrikkframstilte

hus eller elementer for hus, skal være underlagt

slik kontrollordning som blir fastsatt i samband

med godkjenning av bedriften, jfr saerligeforskrifter

for slik godkjenning-




Fori-egnelseover godkjente konstrusjons-

systemer sKal tas inn i publikasjonen "Statlige

byggebestemmelser".

 

Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1981.



Vedlegg 2

FORSKRIFTER OM GODKJENNING AV BEDRIFTER SOM
TILVIRKER FABRIKKFRAMSTILTE HUS OG ELEMENTER FOR HUS

(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet
15. juni 1981 i medhold av §§ 6 og 77 nr. 2
bygningsloven av 18. juni 1965, jfr. kap. 12
byggeforskrifter av 1. august 1969.)




For bedrift som driver eller ønsker å drive

tilvirkning av fabrikkframstilte hus og elementer

for hus, kreves godkjenning av Kontrollrådet fOr

ferdighus (Kontrollrådet). Med elementer fOrstås

så ve1 lukkede som åpne elementer eller Seksjoner

som inngår i konstruksjonssystemet.

Søknad om godkjenning sendes i 3 eksemplarer

godkjent skjema til Kontrollrådet.

Bedrift som er i gang og som ikke er_godkjent

av Köttollrådet i henhold til forSkriftr av

9. januar 1974, skal sende søknad senest 2 måneder

etter at disse forskrifter er trådt i kraft-

FørKontrollrådet kan behandle sØknaden,

må konstruksjonssystemet være godkjent av Kommunal- og

arbeidsdepartementet eller den det bemyndiger.

Godkjenning kan bare gis med virkning inntil

videre. Gitt godkjenning kan når som helst trekkes

tilbake dersom de krav SOM er fastsatt i disse

forskrifter e1ler bestemmelser gitt med hjemmel 1

disse, ikke etterkommes.

UtVidelse av produksjonen til nye produk er,

kan bare skje i henhold til godkjenning fra

KOntroIlrådet.




Kontrollrådet skal ha 4 medlemmer som

oppnevnes for 3 år om gangen. To oppnevnes av

Norske Kommuners Sentralforbund, ett av Trehus-

industriens Landsforbund og ett av Kommunaa- tyg

arbeidsdepartementet som Også utpeker formann.



§ 3

Bedrift som tilvirker fabrikkframstilte

hus og elementer for hus, skal være slik utstyrt

at den kan levere produkter av jevn kvalitet

og som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende

byggeforskrifter og det system som er godkjent

av departementet eller den det bemyndiger.

Bedriftens tekniske personell skal ha de

faglige kvalifikasjoner som Kontrollrådet anser

nødvendig.

Tilvirkning av fabrikkframstilte hus og

elementer for hus skal være undergitt kontroll på

fabrikken og under montering. Kontrollrådet kan

pålegge bedriften selv å sørge for at det blir ut-

ført løpende kontroll av materialer og produkter

og for at kvalifisert personell står ansvarlig for

heregningene. Det kan stilles krav om protokoll

for driftskontrollen.

§ 14.

Kontrollrådet kan gi nærMerebestemmelser om

gjennomføring av kontroll og prøvning, herunder om

krav til bedriftens tekniske personell bedriftens

bygnInger› lager, utstyr, materialer m.v. samt

lagring og transport av produktene.

§ 5.

For kontroll etter disse forskrifter

betaler den enkelte bedrift et årlig gebyr på

inntil kr 6 000 pr. produksjonssted til Kontroll-

rådet for ferdighus. Kontrollrådet fastsetter

innenfor denne ramme det gebyr som den enkelte

bedrift skal hetale pr. år.



 

Fortegnelse over godkjente bedrifter

sk.a:tas inn i publikasjonen "Statlige bygge—

bes-:emmelser".




Vedtak av Kontrollrådet for ferdighus

rhold av disse forskrifter kan p4klags til

Kc=u.nal- og arbeidsdepartementet, jfr. for-T

va:tningslovens kapittel VI om klage og pmgjøring.




Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1981.

Samtidig oppheves Kommunal- og arbeids-

-:artementets forskrifter av 9. januar 1974 om

av ferdighus av tre.



FORSKRIFTEROM BRANNTEKNISKGODKJENNINGAV
BYGNINGSMATERIALERAV PLAST

(Gitt av ommunal- cg arbeidsdepartementet
15. juni 1981 i medhold av §§ 6 ug 77 nr. 2

bygningsloven av 18. juni 1965, jfr. kap. 12
byggeforskrifter av 1. august 1969.)

For bygp-ngsmaterialersom helt eller

delvis består av plast, kreves brannteknisk

godkjenning av Kommunal- og arbeidsdepartementet

eller den det bemyndiger.

Når godkjenningsmyndighetenfinner det

branntekniskubetenkelig,kan den unnta nærmere

angitte plastmaterialer fra godkjenningsplikten.




Godkjenningsmyndigheten fastsetter

hvilke opplysninger som må legges fram i en

søknad om godkjenning, og regler om saksgangen.

Godkjenningsmyndigheten kan stille vilkår

m prøvning og kontroll.

For materialer m.v. som har gyldig godkjenning

ved forskriftenes ikrafttreden, kreves ikke ny
god jenning.

Gitt god enning kan trekkes tilbake

dersom vilkårene i eller forutsetningene for

godkjenningenik e lenger oppfylles.




Fortegnelse over godkjente produkter

og over produkter som blir unntatt fra godkjenni
plikten,skaltas inn i publikasjonen Statlige
byggebestemmelser".

Disse fors rifter trer i kraft


