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Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 13. desember 1999 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 6, 
§ 77, § 81, § 82, § 84 og § 106a.

I
I forskrift av 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk gjøres følgende 

endringer:

Forskriftens hjemmel skal lyde:

Fastsatt 22. januar 1997 av Kommunal- og arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet (kap. II og III) 
med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 6, § 77 og § 106a og lov av 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. III om løfteutstyr (Rdir. 1984/529/EØF og Rdir. 1995/16/EF), 
kap. XXI om byggevarer (Rdir. 1989/106/EØF), kap. XXIV om maskiner (Rdir. 1998/37/EF) og Vedlegg IV 
om energi (Rdir. 1978/170/EØF og Rdir. 1992/42/EØF) med senere endringer.

§ 1-2 annet ledd skal lyde:

For fritidsbolig med én bruksenhet og tilhørende uthus, garasje o.l. gjelder kun forskriftens kapittel I til VII, 
§§ 8-1, 8-23, 8-5, 8-52 tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5, 9-52 og kapittel XI.

§ 5-1 nytt femte ledd skal lyde:

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

§ 5-11 nr. 1 skal lyde:

Enhver byggevare som omfattes av Byggevaredirektivet, Rdir. 1989/106/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 Byggevaredirektivet, Rdir. 

1989/106/EØF.

Produsenten skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før den 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.

§ 5-12 annet ledd skal lyde:

For produkter som omfattes av Byggevaredirektivet, Rdir. 1989/106/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.

§ 5-15 skal lyde:
1. Virkeområde 
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Dette punkt gjelder bare for løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsvei i byggverk (heis, 
plattformheis, trappeheis, rulletrapp og rullebånd etc.) og som omfattes av denne forskriftens tekniske 
bestemmelser om løfteinnretninger.

For heiser og sikkerhetskomponenter til heiser gjelder bestemmelsene i Heisdirektivet, Europaparlaments- og 
Rdir. 1995/16/EF.

For plattformheis, trappeheis, rulletrapp, rullebånd, o.a. gjelder bestemmelsene i Maskindirektivet, 
Europaparlaments- og Rdir. 1998/37/EF.

2. Grunnleggende krav 

Løfteinnretning som omfattes av Heisdirektivet og Maskindirektivet skal tilfredsstille de grunnleggende krav 
til helse, sikkerhet og brukbarhet som er fastsatt i de respektive direktivene.

3. Samsvar med spesifikasjoner

Heiser etter heisdirektivet skal vurderes for samsvar med tekniske spesifikasjoner etter en fremgangsmåte 
fastsatt av heisinstallatøren og som beskrevet i direktivet.

For sikkerhetskomponenter til heiser etter Heisdirektivet og for løfteinnretninger etter Maskindirektivet skal 
produsenten eller dennes representant få utført samsvarsvurdering etter en fremgangsmåte fastsatt i de 
respektive direktivene.

Løfteinnretninger etter Maskindirektivet skal ha samsvarsvurdering i form av EU-typegodkjenning dersom de 
helt eller delvis ikke samsvarer med en harmonisert standard eller med likeverdige nasjonale spesifikasjoner.

Samsvarsvurdering skal være utført av et teknisk kontrollorgan og produktet vurderes mot tekniske 
spesifikasjoner eller direkte mot relevante sikkerhetskrav i direktivene.

§ 5-16 annet og tredje ledd skal lyde:

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:

- direktivet om varmtvannskjeler, Rdir. 1992/42/EØF og
- direktivet om koordinering av regler om CE-merking, Rdir. 1993/68/EØF.

Varmtvannskjel skal merkes i samsvar med bestemmelsene for angivelse av energieffektivitet i direktivet om 
varmtvannskjeler, Rdir. 1992/42/EØF.

§ 5-17 første ledd siste punktum skal lyde:

Kontrollen og merkingen skal utføres i samsvar med reglene i direktivet om varmeproduserende enheters 
ytelse, Rdir. 1978/170/EØF med endringer.

§ 5-18 nr. 1 første, annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:
1. CE-merking

Et byggeprodukt 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 byggevaredirektivet, Rdir. 1989/106/EØF med endringer.

Heiser og sikkerhetskomponenter til heis som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Heisdirektivet, 
Europaparlaments- og Rdir. 1995/16/EF, skal CE-merkes.
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Løfteinnretning som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Maskindirektivet, Europaparlaments- og 
Rdir. 1998/37/EF, skal CE-merkes.

Varmtvannskjel som er i samsvar med krav angitt i direktivet om varmtvannskjeler, Rdir. 1992/42/EØF, skal 
CE-merkes.

§ 5-18 nr. 1 nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir nye femte, sjette og syvende ledd.

§ 5-19 annet ledd første punktum skal lyde:

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes et produkt som ikke tilfredsstiller forutsetningene for 
godkjenning, kontroll eller CE-merking, og produktet er tiltenkt brukt i et byggverk, skal forholdet meldes til 
tilsynsmyndigheten.

§ 5-19 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Dersom tilsynsmyndigheten ved kontrollen finner at produktet ikke tilfredsstiller forutsetningene for 
godkjenning, kontroll eller CE-merking, kan den gi pålegg om å stanse bruk og omsetning av produktet inntil 
forutsetningene er oppfylt.

§ 5-19 femte ledd skal lyde:

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

§ 5-19 nytt sjette ledd skal lyde:

Reglene i denne bestemmelsen gjelder også for et produkt som selv om det er erklært å være i samsvar med 
kravene, kan medføre fare for liv, helse eller miljø.

§ 7-2 annet ledd skal lyde:

Byggverk der en brann kan utgjøre stor fare for miljø eller kan berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, 
skal utføres og utstyres slik at direkte eller indirekte skade på miljø og andre vesentlige samfunnsinteresser er 
forebygget på en akseptabel måte.

§ 7-27 nr. 3 annet og tredje ledd skal lyde:

På grunn av fare for røyk og brannspredning innenfor brannceller, skal brannceller som består av flere etasjer, 
eller har mellometasje, i tillegg ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk beregnet for virksomhet i 
risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt 
for sikker rømning.

I lave bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra branncelle enten føre til 
sikkert sted, eller til rømningsvei som bare har én rømningsretning, forutsatt at hver branncelle har tilstrekkelig 
vinduer tilrettelagt for sikker rømning.

§ 8-52 tredje ledd skal lyde:

Lukkede ildsteder for vedfyring skal utføres slik at det oppnås forsvarlig sikkerhet mot forurensning. Utslipp 
av partikler fra slike ildsteder skal ikke overstige verdiene gitt i Norsk Standard. Kravene til høyeste tillatte 
verdier for utslipp av partikler gjelder ikke ved omplassering av lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1. 
juli 1997 eller for slike bevaringsverdige ildsteder produsert før 1940.

§ 9-62 nr. 1 første ledd oppheves.

§ 9-62 nr. 3 tredje ledd skal lyde:

Løfteinnretning skal sikkerhetskontrolleres og prøves før driftstillatelse gis etter ulykke.
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II
Endringene trer i kraft 1. januar 2000.


