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Høring -  Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift  (TEK10)

Det vises til mottatt høringsuttalelse vedrørende gjennomføring av Byggevareforordningen i
byggteknisk forskrift (TEK10) av 11.09.2013.

Trondheim kommune har i høringsuttalelsen -  forenklinger i plan og bygningsloven (deres ref.
13/1718)  kommet med en uttalelse vedrørende tilsyn med byggevaremarkedet under punkt 5, se
utdrag under.

"Generelt er Trondheim kommune av den oppfatning at ansvarsrettssystemet og
produktgodkjenningssystemet må samhandle på en mer hensiktsmessig måte. Dette betyr at det må bli
enklere for både foretak og kommune å finne skjæringspunktet mellom produktgodkjenning og ansvarsrett.
Det er i dag stor usikkerhet blant foretakene og kommunen på når ansvarsretten gjelder i tiltaket, og hva
som inngår i teknisk godkjenning. Det er ikke klare retningslinjer på hvor langt detaljprosjekteringen gjelder
eller hvor mye ansvarsretten for utførende omhandler når man på byggeplass utfører arbeider utover selve
montering av produktene. Foretakene har derfor ved flere anledninger bedt om at man i forskrift har et
større fokus på tverrfaglighet og kontinuitet i tiltaket. Vi er kjent med at obligatorisk overordnet kontroll
skal inkludere tverrfaglighet, men det er likevel prosjekterende og utførende som må ha det fulle ansvaret
for ivaretakelsen av grensesnittene i prosjektet. Funksjonene i tiltaket kan derfor med fordel defineres
ytterligere sett i sammenheng med teknisk godkjenning av produktet.

Etter samtale med mange kommuner erfarer vi at kommunene generelt har liten kompetanse på
byggevaremarkedet. Det vil derfor være et ønske for videre arbeid at DIBK stiller sin kompetanse til
disposisjon for kommunene. For at tilsynet skal ha reell effekt i kommunene er det viktig at DIBK gis
nødvendige ressurser. Kommunene er avhengig av at ikke byggesaken stopper opp selv om vi fører tilsyn
med byggevaremarkedet. Større flyt av kompetanse/bistand mellom DIBK og kommunens tilsyn vil gi stor
effekt på kvaliteten i tiltaket og forhåpentligvis også bidra til effektiv saksbehandling uten forsinkelser for
oppdragsgivere.

Trondheim kommune ber om at det også opprettes et elektronisk sporingssystem for godkjente
byggevarer."
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Trondheim kommune har utover dette ingen ytterligere merknader i forbindelse med dette
høringsnotatet.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Steinulf Hoel Ingeborg Semundseth
bygningssjef juridisk rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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