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,Til fylkesmennene

NYE ByGGEFORSKRIFTER

Vedlagt oversendesavtrykk avde nye byggeforskriftersom
er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementetden 1.august
1969.-

De nye forskrifter er gitt i henhold til bestemmelser byg-
ningsloven av 18.juni 1965 og 'erutarbeidet på grunnlagav
forslag fra et sakkyndig utvalg og uttalelser om disse for-
slag fra en rekke organisasjonerog institusjoner.Departe-
mentet regner med å kunne sette de nye forskrifter.i'verk
ved kommende årsskifte,men vil i et senere rundskrivk-omme
tilbake til tidspunktet for deres ikrafttredenog til en del
spørsmål som melder seg i forbindelsemed praktiseringenav
de nye regler. Nærværende rundskriv tar sikte på å gi de lo-
kale myndigheter og andre interesserteen foreløpigoriente-
ring om det nye regelsett.

Prinsippene i de nye forskrifterbryter tildels sterkt med
systemet i de gjeldende forskrifter.De nye byggeforskrifter
bygger i stor utstrekning på funksjonskrav.Det er fastsatt
minstekrav til materialer og konstruksjonerunder hensyn til
den funksjon vedkommende bygningsdel skarha.'Det er Således
foretatt en avveining av bygningsdelenesfUnksjonersett i
relasjon til påvirkningerog egenskaper;Ved fastsettelSeav
funksjonskravoverlater en til produsentene selv å velge
hvilke materialer'ellerkonstruksjonerhan vil bruke, men

- det Må ved beregninger'ellerprøver dokumenteresat de oPP-
stilte funksjonskravtilfredsstilles.Dette system antas å
gi mulighet for utvikling og effektiviseringav byggevirksom-
heten. De enkelte deler av byggyerkene kan,såldes utføres
på ulike måter dersom de tilfredsstillerde krav som er an-
gitt for den-ferdige bygningsdel.Systemetiødvendiggjør
imidlertiden langt sterkere spesifiseringav bygningsdelenes
egenskaper, og.det'tå etablereskontrollordningerSoM må
baseres på egenskapskravslik de kommer til uttrykk i Norsk
Standard, prøveregler o.1.

På lengre sikt medfører dette at den sentrale godkjenningav
enkeltmaterialerog bygningsdelerstort sett vil falle bort.
Det blir materialprøvningsanstaltenesom på grunnlagav fast-
sattejprøvningsreg1erkonstatererom kravene er oppfylt.
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Departementetvil i samråd med bl.a. Norges byggforsknings-
institutt,Norges byggstandardiseringsråd,Norges branntek-
niske laboratoriumog Statens branninspeksjonfå utarbeidet
nødvendige prøvereglerfor vurdering av on funksjonskravene
er oppfylt.

:Det er nødvendig med overgangsordningerog departementetantar
at afledegodkjenninger av materialer og konstruksjonersom
er meddelt før forskriftenetrer i kraft, bør gjelde en tid
framover,men falle bort fra 1.juli 1971. Det er ikke meningen
at alle disse godkjenningerskal vurderes på nytt. Dersom det
dreier seg om materialer eller konstruksjonersom omfattes
av funksjonskravenei de ny,.3forskriftereller av departemen-
tets generelle retningslinjer,blir det ikke nødvendig med
ny godkjenning fra departementet.Materialet eller bygnings-
delen må i så fall sendes til 1)r0vi1inSvedanerkjent prøvnings-
anstalt ogprøvili,ngsresultit=m4 deretter dokumenteresfor'
'57-dkommendelokale bygningsnyndighet

Departementetantar at inntil videre må alle plE';.stnaterialer
og konstruksjonssystemerfor ferdighus samt spesielle,konstruk-
sjonssystemerhvor prefabrikertekonstruktivebygningsdeler
inngår, fortsatt gjøres til gjenstand for sentralrgodkjenning,
.(jfr.forskriftenes.kap.12:11).Den godkjennendemyndighet ved
klassifiseringeni branntekniskklasse (jfr.forskriftenes
kap,55) vil fortsatt:bli Statens branninspeksjon.Søknad on
.godkjenningav nye materialer og konstruksjonerhvor,kravene
i forskrifteneikke er relevante må likeledes sendes til
departenentet.

En minner On at departementetsdisensasjonsmyndighet etter
bygningslovens§ 7 med visse unnta1.--.er delegert til fylkes-
mennene (jfr.departementetsrundskriv av 2o.desember1968).

Til hjelp for bygningsrådeneog andre Vil det til høsten bli
sendt ut en publikasjensom bl.a, vil ir!neholdeen eksempel-
samling som belyser funksjonskravenei de nye forskrifter.
Det vil her bli tatt med en rekke eksemplerpâ.konstruksjoner
n.v. Son tilfredsstillerforskriftenes.1a.!avunder forutsetning
av at de blir utføriufacmessig og teknisk forsvarlig,

:generelleretningslinjer,eksempelsanlingereg annen informa-
sjon vil bli distribuert.gjennomA/S '2'ycgtjeneste,Haakon VII's
gate 2, Oslo 1. '

Departementetlegger ved en del eksemplareraV dette rundskriv
.rogav de-nye byggeforskriftr og'ber om at det:blir gjort kjent
for de:fylkeskonmUnaleog kommUnale bygningsmyndigheter

Ytterligere--ekSemplarer-avforskriftene.kankjøpes hos bok-. .
'handlerne
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