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Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 12. april 1996 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 6, § 77 og 
§ 106a og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen 
o.a. § 7. Gjennomfører EØS-avtalen, Vedlegg II kap. XXI om byggevarer (Rdir. 89/106/EØF), kap III om løfteutstyr (Rdir. 
84/529/EØF), kap. XXIV om maskiner (Rdir. 89/392/EØF) og Vedlegg IV om energi (Rdir. 78/170/EØF og Rdir. 92/42/EØF) med 
senere endringer.

I
I byggeforskrift av 27. mai 1987 nr. 458 gjøres følgende endringer:

Kapittel 12 skal lyde:

Kap. 12. Produkter til byggverk
Reglene for produkter til byggverk i dette kapittel, tekniske krav og krav om merking, gjelder for 
produkter som fremstilles og omsettes for innbygging i byggverk som omfattes av plan- og 
bygningsloven og denne forskriften, herunder også produkter som brukes i byggverk som blir 
behandlet etter sektorlovgivning. Reglene gjelder også, med unntak av reglene om merkekrav, for 
produkter som bestilles eller lages for et spesielt byggverk dersom produktet eller produksjonsmetoden 
for øvrig ikke omsettes men produktet innbygges i byggverket.

For løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsveier i byggverk (heis, plattformheis, trappeheis, 
rulletrapp og rullebånd etc) gjelder 12:3, 12:5, 12:8 og 12:9.

For varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel og som har effekt mellom 4 
kW og 400 kW gjelder 12:3, 12:6, 12:8 og 12:9.

For varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmt 
forbruksvann i nye eller eksisterende bygninger unntatt industribygninger gjelder 12:3, 12:7 og 12:9. 
For isolering av røropplegg for varme og varmt forbruksvann i nybygg unntatt industribygninger 
gjelder 12:7, 4 ledd.

12:1 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon
Enhver byggevare som omfattes av Rådsdirektiv 89/106/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter vedrørende byggevarer, skal ha slike egenskaper som når de er forsvarlig benyttet 
medvirker til at byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav til

- mekanisk motstandsevne og stabilitet,
- brannsikring,
- hygiene, helse og miljø,
- sikkerhet ved bruk,
- støyvern og
- energisparing og varmeisolering,

som nærmere beskrevet i vedlegg I til Rådsdirektiv 89/106/EØF.

Produsenten skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før varene omsettes eller brukes i et 
byggverk. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig ved omsetningen og bruken av produktet. 
Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å identifisere varens egenskaper og opprinnelse.

Produkter med dokumenterte egenskaper etter denne forskrift skal fritt kunne omsettes og brukes.

12:11 Fremskaffelse av dokumentasjon

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A777
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A7106a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1994-06-16-20
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/%C2%A77
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/%C2%A77
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/kapxxi
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/kapiii
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/kapxxiv
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0392
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31978l0170
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31992l0042
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0106
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0106
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Produktet kan underlegges godkjennings- og kontrollsystemer som sikrer at produktet med egenskaper 
av betydning for oppfyllelse av denne forskriftens krav til det ferdige byggverk samsvarer med de 
tekniske spesifikasjoner som ligger til grunn for fremstilling av produktet.

Produkt som har svært liten betydning for å oppfylle denne forskriftens krav til helse, miljø og 
sikkerhet i det ferdige byggverk, i henhold til fortegnelse utabeidet av EU-Kommisjonen, kan likevel 
omsettes og brukes uten at den er underlagt slike særlige godkjennings- og kontrollsystemer. 
Produsenten må da selv sørge for at produktet er tilfredsstillende og avgi erklæring om at produktet er i 
samsvar med anerkjent teknisk praksis.

12:2 Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner er:

nasjonale standarder som svarer til harmoniserte europeiske  standarder publisert i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende
For produkter som omfattes av Rådsdirektiv 89/106/EØF kan tekniske spesifikasjoner også være:
europeiske tekniske godkjenninger publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende, eller nasjonale 
tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de grunnleggende krav og som er 
publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Inntil det i slike tekniske spesifikasjoner bestemmes noe annet, kan andre tilfredsstillende tekniske 
spesifikasjoner benyttes, forutsatt at de ikke strider mot traktat om opprettelse av Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde.

12:3 Teknisk kontrollorgan
Teknisk kontrollorgan er organ som er utpekt av Kommunal- og arbeidsdepartementet etter reglene i 
lov om tekniske kontrollorgan av 16. juni 1994 nr 20 til å drive samsvarsvurderinger av at produkter er 
i overensstemmelse med den gitte tekniske spesifikasjon.

12:4 Vurdering og erklæring av samsvar
Egenskapene til et produkt skal påvises ved samsvarsvurdering og samsvarserklæring etter metode som 
angitt i den tekniske spesifikasjon som gjelder for produktet. Samsvarsvurdering skal omfatte vurdering 
foretatt av teknisk kontrollorgan og/eller produsenten i samsvar med det som er angitt i den tekniske 
spesifikasjonen. Produsenten eller dennes representant skal påse at slik samsvarsvurdering og -
erklæring er i overensstemmelse med det som er angitt i de relevante tekniske spesifikasjoner.

Et produkt som helt eller delvis ikke tilfredsstiller en teknisk spesifikasjon kan likevel vurderes med 
hensyn til oppfyllelse av krav i denne forskrift. Slik vurdering gjelder for produkter som er gjenstand 
for egenerklæring om samsvar og der første typeprøving sammen med egen tilvirkningskontroll er av 
overordnet betydning for dokumentasjon. Prosedyren for samsvarsvurdering skal omfatte typeprøving i 
et teknisk kontrollorgan og at produsenten har opprettet et anerkjent system for produksjonskontroll.

Dokumentasjon og korrespondanse som vedrører prosedyren for samsvarsvurderingen skal være på 
norsk eller et annet skandinavisk språk.

12:5 Løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsvei i byggverk
Dette punkt gjelder bare for løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsvei i byggverk (heis, 
plattformheis, trappeheis, rulletrapp og rullebånd etc) og som omfattes av forskriftens tekniske 
bestemmelser om heis.

Løfteinnretninger skal ha samsvarsvurdering i form av EU-typegodkjenning dersom de helt eller 
delvis ikke samsvarer med en harmonisert standard eller med likeverdige nasjonale spesifikasjoner. 
Komponenter til heis, som nevnt i direktiv 84/529/EØF med senere endringer, skal ha EU-
typegodkjenning. Typegodkjenning skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte 

http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0106
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1994-06-16-20
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31984l0529
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mot de sikkerhetskrav som er beskrevet i direktiv som gjelder for det aktuelle produkt. Typeprøving og 
vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis heisdirektivet 84/529/EØF 
eller maskindirektivet 89/392/EØF.

Løfteinnretning som er i samsvar med gitte krav skal CE-merkes, heiskomponenter er unntatt fra CE-
merking.

12:6 Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel
Dette punkt gjelder bare for varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel og som 
har effekt på mellom 4 kW og 400 kW. Punktet gjelder ikke for kjel som kan bruke forskjellige typer 
brensel.

Varmtvannskjel skal ha samsvarsvurdering i form av EU-typegodkjenning som omfatter kjelens 
energieffektivitet. Typegodkjenningen skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte 
mot de sikkerhetskrav som er beskrevet i direktiv som gjelder for det aktuelle produkt. Typeprøving og 
vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis direktiv 92/42/EØF og 
direktiv 93/68/EØF.

Varmtvannskjel som er i samsvar med gitte krav skal CE-merkes. I tillegg skal den merkes i samsvar 
med direktivets bestemmelser for angivelse av energieffektivitet.

12:7 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og isolering av røropplegg
Dette punkt gjelder krav om viss minste yteevne for varmeproduserende enheter som benyttes til 
romoppvarming og produksjon av varmt forbruksvann i nye eller eksisterende bygninger, unntatt 
industribygninger. Varmeproduserende enheter omfatter varmtvannsbeholdere, dampkjeler, 
varmluftsanlegg med komponenter og særlig tilhørende brennerutstyr tilpasset den type fossilt brensel 
som benyttes. Slike apparater skal kontrolleres på produksjonsstedet eller ved installasjon av teknisk 
kontrollorgan og skal merkes med vesentlige energirelaterte tekniske data.

Kontrollen og merkingen skal utføres i samsvar med reglene i direktiv 78/170/EØF med endringer.

De følgende varmeproduserende enhetene er unntatt fra disse reglene:
Varmeproduserende enheter som kun gjør bruk av elektrisk motstandsoppvarming, varmepumper, 
tilslutninger til fjernvarmeanlegg, varmeproduserende enheter som drives med fast brensel og kjeler 
med røykgasskondensering.

Rør- og lagringsopplegg for varmebærende medium og varmt forbruksvann i nye bygninger unntatt 
industribygninger skal isoleres på en økonomisk forsvarlig måte. Denne bestemmelsen gjelder også for 
anlegg tilknyttet fjernvarmeanlegg og for nye varmeproduserende enheter, herunder anlegg for 
elektrisk oppvarming av vann i nye og eksisterende bygninger unntatt industribygninger.

12:8 CE-merking
Et produkt kan merkes med CE-merket når det, forsvarlig benyttet, vil medvirke til at byggverk 
tilfredsstiller de grunnleggende krav til

- mekanisk motstandsevne og stabilitet,
- brannsikring,
- hygiene, helse og miljø,
- sikkerhet ved bruk,
- støyvern og
- energisparing og varmeisolering,

som angitt i Rdir 89/106/EØF med endringer.

http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31984*0529
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989*0392
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31992l0042
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31993l0068
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31978l0170
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0106
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CE-merket viser at produktet tilfredsstiller slike tekniske spesifikasjoner som nevnt i pkt 12:2 første 
ledd, eller er vurdert tilfredsstillende etter pkt. 12:4 annet ledd, innenfor omfanget av de egenskaper 
som er knyttet til CE-merket for det enkelte produkt.

Et CE-merket produkt skal fritt kunne omsettes og brukes uten ytterligere vurdering i henhold til 
dette kapittel 12:1 - 12:3.

Produsenten eller dennes representant påfører merket på produktet.

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:0300
- Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av 

modellen overfor, overholdes.
- De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være 

under 5 mm.
- CE-merkingen skal være fulgt av identifikasjonsnummeret for det organ som har deltatt i 

produksjonskontrollfasen.
- CE-merkingen skal ledsages av produsentens navn eller identifikasjonsmerke, de to siste sifrene i 

det året da merkingen ble påført, og om nødvendig EU-samsvarssertifikatets nummer, og eventuelt 
opplysninger som gjør det mulig å identifisere produktets kjennetegn ut fra de tekniske 
spesifikasjoner.

- Opplysninger som er nødvendige ut fra et sikkerhetssynspunkt skal være på norsk.

For løfteinnretninger som nevnt i 12:5 og varmtvannskjel som nevnt i 12:6 gjelder annet til femte 
ledd.

12:9 Produkt med mangel
Produkt med mangel i forhold til denne forskrift, herunder mangelfull eller uriktig dokumentasjon, skal 
ikke omsettes eller brukes i byggverk.

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes et CE-merket produkt som ikke oppfyller forutsetningene 
for merkingen, og produktet er tiltenkt brukt i et byggverk, skal forholdet meldes til 
tilsynsmyndigheten. Dette gjelder både bygningsmyndigheten som behandler tiltak etter plan- og 
bygningsloven og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes 
av plan- og bygningslovens § 77. Tilsynsmyndigheten kan kreve dokumentasjon for vurderingen av 
mistanken, samt midlertidig stanse omsetning og bruk av produktet inntil kontroll er gjennomført.

Tilsynsmyndigheten skal føre kontroll med produktet dersom den finner at mistanken er begrunnet. 
Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for 
å kunne utføre kontrollen, samt til opplysninger og dokumentasjon.

Dersom tilsynsmyndigheten ved kontrollen finner at forutsetningen for CE-merkingen ikke er 
oppfylt, skal den gi pålegg om å stanse bruk og omsetning av produktet inntil forutsetningen for CE-
merkingen er oppfylt. Tilsynsmyndigheten kan også gi pålegg om å kalle slike produkter tilbake fra 
markedet eller treffe andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med kravene. Slike 
vedtak skal meldes til offentlige myndigheter som behandler tiltak som omfattes av plan- og 
bygningsloven § 77.

Dersom produsenten eller dennes representant selv finner å ville trekke et CE-merket produkt tilbake 
fra markedet med den begrunnelse at det ikke oppfyller forutsetningen for CE-merkingen, skal det 
sendes en melding til tilsynsmyndigheten om dette.

12:10 Gebyr
Tilsynsmyndigheten kan ta gebyr for saksbehandling med kontroll av produktet. Gebyret skal ikke 
overstige kostnader ved kontroll og saksbehandling i det enkelte tilfelle. Viser det seg ved kontrollen at 
produktet likevel er i samsvar med kravene, skal gebyr ikke kunne beregnes.

Kap. 13 skal lyde:

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-27-71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-27-71
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Kap. 13. Metoder og utførelser
Reglene for metoder og utførelser i dette kapittel gjelder for oppføring av byggverk som omfattes av 
plan- og bygningsloven og denne forskriften.

13:1 Bruk av Norsk Standard eller tilsvarende
De materielle regler i plan- og bygningsloven og tekniske krav i denne forskrift anses oppfylt dersom 
det benyttes produkter i samsvar med kapittel 12 om produkter til byggverk, samt metoder og utførelser 
i samsvar med Norsk Standard, likeverdig standard eller europeisk teknisk godkjenning.

Bygningsmyndigheten kan likevel ikke kreve at det brukes metoder og utførelser etter Norsk 
Standard, likeverdig standard eller europeisk teknisk godkjenning, dersom de krav som stilles til 
byggverket blir tilfredsstillende ivaretatt på annen måte.

For oppfyllelse av krav i Rådsdirektiv 89/106/EØF kan også europeisk teknisk godkjenning benyttes.

Nytt punkt 61:5 skal lyde:

61:5 Overgangsordning for forskrift av 12. april 1996 nr. 371 om endringer i Byggeforskrift 1987
Godkjenninger som er gitt i medhold av tidligere kap. 12 før ikrafttreden av denne forskrift gjelder 
videre for det tidsrom de er gitt for og kan benyttes til dokumentasjon for overensstemmelse med 
tekniske spesifikasjoner som nevnt i 12:2 annet ledd innen for rammen av området de er gitt for.

Inntil tekniske spesifikasjoner som nevnt i kap. 12:2 første ledd foreligger, vil merke fra organer som 
behandlet tvungne godkjenninger etter forskriftens tidligere kap. 12 kunne brukes som dokumentasjon 
av overensstemmelse med annen tilfredsstillende teknisk spesifikasjon. Godkjenning gjennom en 
frivillig godkjenningsordning kan også brukes som dokumentasjon.

Nytt punkt 61:6 skal lyde:

61:6 Overgangsordning for plan- og bygningsloven § 111
Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å implementere de direktiver som fremgår av vedlegg II til 
avtalen. Det er derfor nødvendig at sanksjonsbestemmelsen for overtredelser av regler for produkter til 
byggverk i § 111 nr. 2 trer i kraft samtidig med § 77. Forøvrig er det også ved lov av 12. april 1996 nr. 
22 vedtatt endringer som har en sammenheng med de endringer som tidligere er vedtatt som lov av 5. 
mai 1995 nr. 20. Disse endringene vil tre i kraft samtidig med endringene i lov av 5. mai 1995 nr. 20 og 
fra den tid departementet bestemmer.

Tidligere § 111 nr. 2 retter seg mot den som tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 89 til 
å holde bygning eller annen innretning i stand, og skal fortsatt gjelde for allerede oppførte byggverk 
fram til øvrige endringer i § 111 trer i kraft.

Nytt punkt 62:4 skal lyde:

62:4 Ikrafttreden for forskrift av 12. april 1996 nr. 371 om endringer i Byggeforskrift 1987
Denne forskrift trer i kraft straks.

II
Endringene trer i kraft straks.

http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31989l0106
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-04-12-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-04-12-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-05-05-20
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-05-05-20
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-05-05-20

