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Høringssvar – Gjennomføring av byggevareforordningen i byggteknisk 

forskrift (TEK10) 

 
Norges Byggmesterforbund (heretter kalt Byggmesterforbundet) har i henhold til nedenstående 
noen mindre merknader til det utsendte høringsutkast.  
 
Struktur på regelverket 
Vi støtter forslaget om å legge Byggevareforordningen i egen forskrift og med tydelig ansvar på 
produsent. Kapittel 3 i TEK10 vil bli mer oversiktlig hvis punkter som går på 
byggevareforordningen trekkes ut mens krav til byggverk beholdes. Kapittel 3 i TEK10 må være 
klarere på kravene som går direkte på byggkvalitet og som berører prosjekterende og utførende.  
 
Del VI Beskrivelse av den enkelte forskriftsparagraf Plassering av forskriftsutkastet  
§ 3 Bruk av produkter 
I høringsbrevet bes det spesielt om en uttalelse om følgende tekst bør stå igjen i TEK, kapittel 3 og 
veiledning: 
 
Forskrift: 
Før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er 

nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av forskriften 
 

Veileder: 

Selv om produkter lovlig kan markedsføres og omsettes er det viktig å være klar over at 

produktdokumentasjon i henhold til kravene i kapittel 3, herunder et CE-merke (se § 3-11), ikke betyr at 

produktet dermed automatisk kan benyttes i et byggverk. Produktet må også ha egenskaper som gjør at 

byggverket som helhet tilfredsstiller forskriftens krav. 

Det er tiltakshaver og de ansvarlige foretak i byggesaken som har ansvar for å velge produkter slik at 

byggverket som helhet tilfredsstiller de materielle kravene i forskriften. 

 
Byggmesterforbundet støtter at punkter som går direkte på byggkvalitet og som berører 
prosjekterende og utførende sitt ansvar i valg av byggevarer, blir stående igjen TEK10 kapittel 3. 
Dette gjelder spesielt ansvar for de tekniske spesifikasjonene for selve byggevaren i henhold til 
ytelseskravene i TEK10 men også kravene til samsvar mellom produktgrupper.   
 
Vi ser allerede i dag store mangler på samsvarsdokumentasjon mellom produktgrupper rør 
/membraner i våtrom. Videre gjennomføringer og overgangsprodukter i forhold til vindsperre / 
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dampsperre / membran og også knyttet mot tekniske installasjoner (f.eks. elektro og ventilasjon). 
For å illustrere problemstillingen vil gi følgende eksempel:   
 

I følge teknisk godkjenning (TG) og leverandørens anvisning for ett rør i rørsystem er det 
presisert at ved montering av veggboks i våtsone skal leverandørens mansjett benyttes i 
overgang mot membran. I smøremembranleverandørenes TG og anvisninger forutsettes det 
at membranleverandørens mansjett skal benyttes. Den utførende håndverker kommer i ett 
dilemma da han må velge bort en av leverandørenes anvisninger.  
Hvem har ansvaret for at mansjetten kan legges i denne membranen og at vedheft etc. er 
varig over tid? 

 
Vi tror at med ytterligere fri flyt av varer over landegrensene, og med tekniske vurderinger utført 
fra forskjellige instanser i EU vil fokus på samsvar mellom produktene bli enda viktigere fremover. 
Det er avgjørende at prosjekterende og utførende ledd i næringen får oversikt over samsvar 
mellom produktgruppene. Byggmesterforbundet mener at ansvaret for å dokumentere samsvar 
mellom produkter, åpenbart må plasseres hos produsentene og leverandørene. Dette ansvaret 
må innarbeides i TEK10 kapittel 3.  
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