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Til fylkesmennene

fylkeskommunene

kommunene

ENDRING (OPPHEVINGAV PKT. C) I MIDLERTIDIGEFORSKRIFTERAV
2. APRIL 1973 om BRUK AV BRENNBAREKLEDNINGEROG ISOLASJONS-
MATERIALERI BYGNINGER,JFR, BYGGEFORSKRIFTERAV 1. AUGUST 1969
KAP. 54 OM VARMEISOLERINGOG TETTHET

I departementetsrundskrivH-17/73 av 2. april 1973

hvor ovennevnteforskrifterav s.d. er tatt inn, er det under

pkt. C satt en begrensningpå maksimum 50 mm skumplasttil bruk

som overgolvpå ubrennbartdekke.

Ved forskrifterav 4. november 1980, inntatt i departe-
mentets rundskrivH-27/80 av 20. november 1980, ble det gjort

endringeri byggeforskrifteneskap. 54 om varmeisoleringog tetthet.

Disse forskriftertrådte i kraft 1. januar 1981. De nye for-

skrifteneer gitt bl.a. av hensyn til energisparingi bygningerog

stillerkrav om økt isolering,bl.a. på ubrennbartgolvdekkesom

nevnt ovenfor.

Vi gjør for øvrig oppmerksompå at fra 1. juli 1981 er

godkjenningsmyndighetenfor bruk av plast i bygningerdelegert

til Statens branninspeksjon,jfr. departementetsrundskrivH-20/81

av 15. juni 1981 avsnitt III. Etter at Branninspeksjonenfikk

myndighettil å gi branntekniskgodkjenningav bygningsmaterialer

av plast, er departementetsgodkjenningsmyndigheti henhold til

rundskrivav 18. mars 1970 falt bort.

Da kravene til varmeisoleringi det nye kap. 54 i bygge-
forskrifteneer økt, er det ikke lenger tilstrekkeligat det kan

nyttes inntil 50 mm skumplastsom overgolvpå ellers ubrennbart

dekke. Vi mener at skumplastpå ubrennbartdekke må kunne godkjennes

i en slik tykkelse som kravene i kap. 54 tilsier.



Etter dette finner vi at punkt C i ovennevntemidler-

tidige forskrifterbør oppheves. Dette vil medføre at skumplast

til bruk på ubrennbartdekke må søkes godkjent av Statens brann-

inspeksjon,og at golvet må tilfredsstilledet krav til k-verdi

som byggeforskrifteneskap. 54 stiller.

Med hjemmel i § 6 i bygningslovenav 18. juni 1965 opphever

derfor Kommunaldepartementetpkt. C, om skumplastsom overgolv

på ubrennbartdekke, i midlertidigeforskrifterav 2. april 1973

for bruk av brennbarekledningerog brennbare isolasjonsmaterialer

i bygninger,inntatt i Norsk Lovtidend 4. april 1973. Opphevingen

trer i kraft 1. januar 1983.

Opphevingenvil bli tatt inn i Norsk Lovtidend,Avd. I.

Vi legger ved noen eksemplarerav rundskrivetog ber om

at det blir gjort kjent for vedkommendetjenestemenn.

Vi ber kommunenegjøre .rundskrivetkjent for bygnings-

rådene.

Etter fullmakt

;Kristiansen (e.f.)

T. Grotmol


