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Til fylkesmennene

VEILRDNING VED BRUKEN AV BYGGEFORSKRIFTENE AV 1. AUGUST 1969

I de nye byggeforskrifter er myndighetenes krav i stor ut-
strekning stilt opp som funksjonskrav. Kravene tar sikte på
å sikre bestemte funksjoner hos bygpinger og bygningsdeler,
og det er overlatt til bransjen selv å finne fram til hen-
siktsmessige tekniske løsninger som fører til at kravene
blir oppfylt. For dem som prosjekterer og bygger betyr
bruken av funksjonskrav bl.a. at de må forsikre seg om at
de byggevarer de bruker oppfyller forskriftenes krav. Pro-
dusenter av byggevarer må gi de opplysninger om sine varers
egenskaper som er nødvendig for å bedømme om de kan brukes.
Dette system gjør det nødvendig med god informasjon fra pro-
dusentenes side når det gjelder byggevarenes egenskaper.

Som nevnt i tidligere rundskriv av 18. mars d.å. har departe-
mentet funnet det riktig å utarbeide et veiledningshefte
som inneholder kommentarer og eksempler på utførelser som i
alminnelighet vil gi konstruksjoner som tilfredsstiller funk-
sjonskravene i forskriftene.

En del eksemplarer av dette veiledningshefte følger vedlagt.
Det bes gjort kjent for utbyggingsavdelingen og bygningsrådene
i fylket.

Som det fremgår er veiledningsheftet inndelt i kapitler som
har fått samme nummer som tilsvarende kapitler i forskriftene.
Om bruken av heftet vises for øvrig til innledningsavsnittet
veiledningsheftet.

Med sikte på bedre informasjon om det supplerings- og vei-
ledningsstoff som byggeforskriftene forutsetter, er det inn-
gått avtale med A/S Bygstjeneste om en periodisk publikasjon
under navnet "Statlige byggebestemmelser". Nærmere oriente-
ring herom kan fås ved henvendelse til A/S Byggtjeneste,
Haakon VII gt. 2, Oslo 1.

Veiledningen inngår i ovenfor nevnte "Statlige byggebestemmel-
ser" som kan bestilles hos A/S Byggtjeneste.

./. En del eksemplarer av dette rundskriv legges ved.
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