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Til kommunene

FORSKRIFTERFOR FABRIKKMESSIGFRAMSTILLINGAV BRANNKLASSIFISERTE
DØRER

Etter bygningslovens§ 77 nr. 2 kan Kommunaldepartementet

gi forskrifterbl.a. om kontrollav fabrikkmessigframstilling

av varer til bygningsbrukog on godkjenningav bedrifter som pro-

dusere slike varer.

Med hjemmel i denne bestemmelsehar departementetfastsattfor-

skrifterfor fabrikkmessigfranstillingav brannklassifiserte

dører. Formåletmed forskrifteneer å sikre at bedrifteneleverer

produkterav jevn kvalitet og at norske brannklassifisertedører

skal kunne godtas i de øvrige nordiskeland uten nye prøver. Av-

trykk av de nye forskrifterfølger vedlagt.

En gjør merksam på at henvendelsertil Kontrollrådetkan

skje til Norges branntekniskelaboratorium, Norges TekniskeHøg-

skole, Trondheim, Brannlaboratorietfungerer som sekretariat

for Kontrollrådet.

En legger ved en del eksemplarerav dette rundskrivmed

vedlegg og ber om at det blir gjort kjent for bygningsmyndighetene

og brannmyndighetenei kommunen.

Ette ful akt

Johan Ilkitlefsen



10.10.74
J/TJA

FORSKRIFTERFOR FABRIKKMESSIGF-iU.DISTILLING-
FISER.TEDØRER

(Gitt av Kommunal-og arbaidsdepartementet
i medhold av § 77 nr. 2 i bygningslovenav

AV BRANNKLASSI-

8, oktober 1974
18. juni 1965).

§ 1

For bedriftersom driver eller ønsker å drive

fabrikkmessigframstillingav brannklassifisertedører,

kreves godkjenningav Kontrollrådetfor brannklassifiserte

dører (Kontrollrådet). Som brannklassifisertedører regnes alle

dører som det stilles branntekniskekrav til og som er klasenifisiwt

på grunnlagav brannprøvningetter fastsattemetoder eller

vurderingerpå bakgrunn av prøveresultaterfor liknende

dører.

Søknad Om .godkjenningsendes i 3 eksemplarerpå

fastsatt skjema til Kontrollrådet.

Bedrifter som er i gang når disse forskriftertrer

i kraft, skal sende søknad om godkjenningsenest 2 måneder

etter at disse forskrifterer trådt i kraft.

Godkjenningkan bare gis inntil videre og bare

for bestemt angitte produkter. Gitt godkjenningkan når

som helst tilbakekalleshvisde krav som er fastsatt

disSe forskriftereller i besteMmelsergitt i medhOld av

dem, ikke etterkommes.

Utvidelse av produksjonentil nye produkter som

omfattesav disse forskrifter,kan bare skje i henhold

til godkjenningav Kontrollrådet.

§ 2

Kontrollrådetskal ha 3 medlemmer,hvorav 1 opp-

nevnes av Statens branninspeksjon,1 av Norske ...evare-

fabrikkersLandsforbundog 1 av MekaniskeVerkstedersLands-

forening.

§ 3

Bedrift som framstillerbrannklassfisertedører,

skal være slik utstyrt at den kan levere prOdukterav jevn



kvalitet.

Bedriftenstekniskepersonellskal ha de faglige

kvalifikasjonersom Kontrollrådetanser nødvendig.

Framstillingenav brannklassifisertedører skal

være undergittkontroll og produkteneundergittprøvning.

Kontrollrådetkan påleggebedriften selv å sørge for

løpende kontroll og prøvningav materialerog produkter

som inngår i dørproduksjonen. Videre kan Kontrollrådet

pålegge bedriftenå inngå kontrakt med materialprøvnings-

anstalt om løpende kontroll. Kontrollrådetkan stille

krav om at bedriften skal føre protokolltil bruk for

driftskontrollen.

4

Kontrollrådetkan gi nærmere bestemmelserom

gjennomføringav kontroll og prøming,herunder om krav til

bedriftenstekniskepersonellog til bedriftensbygninger,

lager, utstyr, delmaterialer,framstillingsmetoderog

prøveutstyr.

5

FOr kontrollenbetales en årlig avgift på kr 600

for hver klassifisertdørtype. Avgiften betales forskudds-

vis til Kontrollrådet.

tillegg betaler bedriftende reiseutgifteretter

statensregulativsom er nødvendigei forbindelsemed kon-

trollenav bedriften. Hvis Kontrollrådetfinner at det.

er påkrevdmed fornyet branntekniskprøvning,betaler be-

driften en slik prøve etter de til enhver tid gjeldende

prøvningstakster.

§ 6

Disse forskriftertrer i kraft 1. desember 1974.


