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Høringsuttalelse til gjennomføring av 
byggevareforordningen i TEK 10 
 

Norsk Vann mener forskriftsutkastets § 3 bør tas inn i byggteknisk forskrift. 

 

Byggverk bør i forordningen defineres som bygg, anlegg og installasjoner. En 

tilsvarende definisjon bør eksplisitt også gis i byggteknisk forskrift. 

 

Kravet til dokumentasjon av produktegenskaper for utslipp til drikkevann i 

forskriften bør tilsvare kravet i forordningen. 

 

Vi ber om en bekreftelse på at det fortsatt er anledning til å sette felles strengere 

krav enn forordningen fastsetter til produkter som skal brukes under nordiske 

forhold. 

 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.09.2013 med forslag til gjennomføring av 

byggevareforordningen i byggteknisk forskrift, samt forslag til nasjonale regler for byggevarer 

som ikke er CE-merket, og krav til dokumentasjon av CE-merking av løfteinnretninger og 

varmtvannskjelder. 

 

Som interesseorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i den norske vannbransjen vil 

Norsk Vann* med dette komme med innspill til de delene av høringsforslaget som berører 

våre medlemmer. 

Strukturen på regelverket og plassering av forskriftsutkastets § 3 

For vann- og avløpsvirksomhetene er det hensiktsmessig at forskriftsutkastets § 3, som retter 

seg mot bruken av produktene, plasseres i byggteknisk forskrift, da denne forskriften er godt 

kjent og tilgjengelig for virksomhetene. Det vil være uheldig dersom bestemmelsen 

«gjemmes» i en egen forskrift som i liten grad vil være kjent blant virksomhetene som er 

brukere av byggevarene. 

 

Oversettelsen av forordningen 

For å få felles begrepsbruk i oversettelsen av forordningen og i byggteknisk forskrift anbefaler 

vi at byggverk defineres som bygg, anlegg og installasjoner. På denne måten blir både 

utvendige vann- og avløpsanlegg og innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, som er omtalt  
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i byggteknisk forskrift kapittel 15 og derfor underforstått defineres som byggverk, inkludert i 

definisjonen.  

 

Det vil også være hensiktsmessig å ta inn en tilsvarende eksplisitt definisjon av byggverk i 

byggteknisk forskrift. 

 

Dokumentasjon av produktegenskaper 

Grunnleggende krav til byggverk fremgår av vedlegg I til forordningen. I punkt 3 bokstav e) 

er det tatt inn at byggverk skal utformes og oppføres på en slik måte at de gjennom hele sin 

livssyklus ikke kommer til å utgjøre en trussel mot arbeidstakernes, brukernes eller naboens 

hygiene, helse eller sikkerhet, eller i urimelig høy grad under hele sin livssyklus påvirker 

miljøkvaliteten eller klimaet under oppføring, bruk og riving, særlig på grunn av utslipp av 

farlige stoffer til drikkevann eller av stoffer som på annet vis kan ha negativ innvirkning på 

drikkevann. 

 

Vi mener det er grunn til å ta inn et like omfattende krav i forskriftens § 11 bokstav j) og § 

13 første ledd for byggevarer som ikke er CE-merket. I forslaget omfattes bare utlekking av 

metaller til drikkevann, noe som fremstår som langt snevrere enn det som fremgår av 

forordningen.  

 

Vi peker også på behovet for en nærmere felles regulering av byggevarer i kontakt med 

drikkevann, som har vært drøftet i lang tid. Vi viser i den anledning til behovet for god dialog 

mellom KRD/Dibk og Mattilsynet/Folkehelseinstituttet i dette arbeidet. 

 

Fastsettelse av strengere nasjonale krav til CE-merkede produkter 

Vi registrerer at departementet påpeker i høringsnotatet DEL II punkt 2 at CE-merking ikke er 

et kvalitetsstempel som går god for at produktene kan brukes i norske byggverk. Vi 

forutsetter derfor at den norske vannbransjen kan sette ytterligere krav til produkter som 

skal brukes under nordiske forhold. Vi viser eksempelvis til Nordic Polymark som er en frivillig 

kvalitetsmerking for plastrør i de nordiske land som også innebærer tredjepartskontroll.  

 

 

Vi ønsker departementet lykke til i det videre arbeidet og står gjerne til disposisjon for 

nærmere opplysninger, dersom det skulle være ønskelig. 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Vann BA 

 

 

___________________________ 

Einar Melheim 

Direktør 
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Elin Riise 

 

 

 

 

 

 
* Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle 
visjonen om rent vann ved å sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og 
kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes 
driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av 
landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS. 


