
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Kommunal- og regionaldepartementet 

  

 

 

Vår dato: 31. oktober 2013    

Vår ref.: NVE 201305874-4  aj/baah   

Arkiv: 008  Saksbehandler: 

Deres dato:  11. september 2013 Bente Ågren Høegh 

Deres ref.:  13/1714-2   

 

Høring - Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk 

forskrift - TEK 10 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsbrev av 11. september 2013 som gjelder 

gjennomføringen av Bygggevareforordningen i TEK 10. 

For NVE har denne forordningen betydning i vårt arbeid knyttet til økodesign. Noen produkter som 

tidligere lå inne i TEK fordi de var omfattet av byggevaredirektivet er nå tatt ut fordi det er stilt krav til 

dem gjennom økodesigndirektivet. 

NVE har gått gjennom høringsdokumentene, og har følgende kommentarer til høringsforslaget: 

I høringsnotatet berøres økodesigndirektivet ved at krav til kjeler og varmtvannsberedere ikke 

videreføres fordi kravene behandles under økodesigndirektivet. Dette tar NVE til etterretning. 

 

På s. 4 i høringsnotatet sies det: Avslutningsvis er det verdt å merke seg at kravet til 

produktdokumentasjon av varmeproduserende enheter ikke er foreslått videreført. Dette skyldes at 

direktivet som reglene gjennomfører (direktiv 78/170/EØF) er opphevet i EU og erstattet av 

Økodesigndirektivet. 

 

På s. 33 i høringsnotatet sies det: Merk at TEK 10 § 3-9 om enhet for romoppvarming og 

varmtvannsproduksjon ikke blir foreslått videreført. Dette skyldes at direktiv 78/170/EØF som ble 

gjennomført i bestemmelsen, er opphevet av EU, og erstattet av økodesigndirektivet (2005/32/EØF). 

 

I § 17 i utkastet står det: 
 
§ 17. Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel  

Bestemmelser gjelder for varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel og som har en 

effekt på mellom 4 kW og 400 kW innfyrt effekt. Bestemmelsen gjelder ikke for kjeler som kan bruke 

forskjellige typer brensel.  

Varmtvannskjel skal ha samsvarserklæring eller 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 produktet.  

Typeprøving og vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis  



Side 2 

 

 

 

a) direktiv 92/42/EØF om varmtvannskjeler  

b) direktiv 90/396/EØF om gassinstallasjoner  

c) direktiv 93/68/EØF om koordinering av regler om CE-merking.  

 

Det antas at Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av kjeler til 

romoppvarming og kombikjeler til tappevanns- og romoppvarming vil innlemmes i EØS-avtalen og 

gjennomføres i økodesignforskriften som NVE er tilsynsmyndighet for. Forordningen stiller blant annet 

krav om at energieffektivitet skal dokumenteres i samsvarserklæringen.  

Det bør tydeliggjøres om DiBK også skal føre tilsyn med varmtvannnskjelens energieffektivitet som er 

dokumentert i samsvarerklæringen. Dette er i dag en oppgave for NVE under økodesigndirektivet. 

Under fellesbestemmelser i § 20 står det at ”Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for 

produkter til byggverk”. NVE er tilsynsmyndighet etter økodesignforskriften selv om det eventuelt er 

snakk om produkter til byggverk. En del av de produkter som omfattes av økodesignforskriften vil 

kunne oppfattes som produkter til byggverk. Vi foreslår derfor at § 20 endres slik: ” Direktoratet for 

byggkvalitet er tilsynsmyndighet etter denne forskrift.” 

 

Med hilsen 

 

 

Karin Margrethe Bugge 

avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

seksjonssjef 

 

Oversendes uten underskrift.  Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner. 
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