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1 INNLEDNING 

Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) fastsetter vilkår for omsetning 

og markedsføring av byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen ble innlemmet 

i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak 14. juni 2014, som trådte i kraft 28. mai 2014. 

Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 

1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK), som trådte i 

kraft  1. januar 2014. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. 

 

I likhet med mange andre europeiske forordninger vedtatt etter Lisboa-trakten gis EU-

kommisjonen anledning til blant annet å presisere innholdet til eller gjøre endringer i 

Byggevareforordningens bestemmelser ved hjelp av såkalte gjennomføringsrettsakter 

og delegerte rettsakter. Tanken bak er å sikre en nødvendig utvikling av vilkårene som 

gjelder for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området. Siden 

byggevareforordningen trådte i kraft i EU, dvs. 1. juli 2013, har kommisjonen vedtatt tre 

delegerte rettsakter og en gjennomføringsrettsakt som endrer en rekke elementer ved 

Byggevareforordningen. Dette høringsnotatet gjelder gjennomføring av disse fire 

rettsaktene i norsk rett.  

 

Høringsnotatet er bygget opp slik at det først gis en kort forklaring av 

Byggevareforordningen, for så å beskrive de fire rettsaktene som er gjenstand for 

høring. Gjennomføring av rettsaktene er også omtalt, samt en beskrivelse av endringene 

som er nødvendige for å gjennomføre rettsaktene i norsk rett. I tillegg er de 

administrative og økonomiske konsekvensene som rettsaktene kan medføre beskrevet. 

Avslutningsvis er uoffisielle oversettelser av rettsaktene, samt et utkast til DOK slik den 

vil lyde etter at endringene er vedtatt, vedlagt høringsnotatet.  
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2 Kort beskrivelse av Byggevareforordningen  

Det gis her en kort beskrivelse av hovedtrekkene i Byggevareforordningen. Lesere som 

ønsker mer informasjon om Byggevareforordningen henvises til høringsnotatet til 

Byggevareforordningen1 og informasjon tilgjengelig på Direktoratet for byggkvalitets 

nettside, tema produkter til byggverk. 

 

Byggevareforordningen gjelder for omsetning og markedsføring av CE-merkede 

byggevarer i EØS-området. I utgangspunktet kan alle byggevarer CE-merkes, og 

forordningen fastsetter to veier for CE-merking av byggevarene: En obligatorisk vei til 

CE-merking (1) og en frivillig vei til CE-merking (2).  

 

(1) Det er obligatorisk CE-merking av byggevarer der det finnes en harmonisert 

produktstandard. I slike tilfeller foreligger det en plikt til å CE-merke 

byggevarene.  

(2) Når det ikke finnes en harmonisert produktstandard for byggevarer, kan 

produsenter CE-merke byggevarene sine ved å skaffe seg en såkalt europeisk 

teknisk bedømmelse.   

 

Det er frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (ofte gjengitt med 

forkortelsen ETA, som står for European Technical Assessment). Produsenten behøver 

altså ikke  skaffe seg en ETA for byggevaren han produserer, men har produsenten først 

gått til anskaffelse av en ETA er han også forpliktet til å CE-merke byggevarene som er 

omfattet av den. Formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen er regulert i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den 

europeiske tekniske bedømmelsenav byggevarer. Det er gitt nærmere omtale av 

forordningen  under punkt 3.1. Høringsnotatets vedlegg 1 inneholder en uoffisiell 

oversettelse av forordningen. 

 

I tillegg til CE-merking pålegger Byggevareforordningen produsentene å utarbeide en 

ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et A-4 dokument som blant annet inneholder 

opplysninger om produsenten, byggevaren, byggevarens tiltenkte bruksområde(r), og 

tredjepartskontroll foretatt av tekniske kontrollorgan der det er relevant. Malen for 

ytelseserklæringen, vedlagt Byggevareforordningen (vedlegg III), er endret gjennom 

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 om formatet som skal benyttes ved 

utforming av byggevarers ytelseserklæring. Forordningen  er nærmere omtalt under 

punkt 3.3. Høringsnotatets vedlegg 3 inneholder en uoffisiell oversettelse av denne 

forordningen. 

 

I henhold til Byggevareforordningen skal ytelseserklæringen følge med byggevaren 

enten i papirform eller elektronisk. I samsvar med Byggevareforordningen kan nå 

produsentene publisere ytelseserklæringen på et nettsted, hvilket betyr at  produsentene 

kan la være å sende kopi av ytelseserklæringen sammen med byggevaren, se 

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkår for å 

gjøre ytelseserklæringer for byggevarer tilgjengelig på et nettsted. Forordningen er 

                                                             
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---gjennomforing-
av-byggevareforor.html?id=735714  
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nærmere omtalt under punkt 3.3. Høringsnotatets vedlegg 2 inneholder også en 

uoffisiell oversettelse av denne forordningen. 

 

CE-merking og ytelseserklæring utgjør produktdokumentasjonen, som er nødvendig for 

omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer. Produktdokumentasjonen 

utarbeides på bakgrunn av den tekniske dokumentasjonen, dvs. dokumentasjonen 

utarbeidet i løpet av design- og produksjonsprosessen. Hva som skal  inngå i den 

tekniske dokumentasjonen avhenger av hva slags form for kontroll som gjelder for visse 

kategorier av byggevarer. Det finnes fem systemer for vurdering og verifikasjon av 

byggevarers ytelser. Hvert system beskriver hvilke oppgaver som pålegges 

produsentene og de tekniske kontrollorganene. Systemene er beskrevet i vedlegg V til 

Byggevareforordningen. Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. 

februar 2014 om endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 hva gjelder 

vurdering og verifikasjon av  byggevarers ytelser (CELEX 32014R0568) gjør endringer i 

vedlegg V, omtalt under punkt 3.4. Høringsnotatets vedlegg 4 inneholder en uoffisiell 

oversettelse av denne forordningen. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=DA
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3 Beskrivelse av rettsakter vedtatt pr 31.07.2014 

Digitale løsninger virker effektiviserende og ressursbesparende på Det gis her en 

beskrivelse av rettsaktene som er gjenstand for denne høringen, og som skal 

gjennomføres i norsk rett i DOK-forskriften.    

3.1 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 

30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske 

bedømmelsen av byggevarer   

Der det ikke er obligatorisk CE-merking kan produsenten velge å CE-merke sine 

byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (ETA).  

 

I medhold av artikkel 26 nr. 3 i Byggevareforordningen har Kommisjonen vedtatt en 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 for å fastsette formatet for den 

europeiske tekniske bedømmelsen. Forordningen trådte i kraft i EU  3. november 2013.  

En ETA er et dokument utstedt av et teknisk bedømmelsesorgan etter anmodning fra en 

byggevareprodusent,  og som gir informasjon om vurderingen av byggevarers ytelser og 

egenskaper. En ETA skal utstedes på grunnlag av et europeisk bedømmelsesdokument 

(EAD, som står for European Assessment Document), og skal i henhold til vedlegg 1 til 

forordningen inneholde blant annet: 

 

- Generell informasjon om produsent  

- Beskrivelse av byggevarens produkttype 

- Beskrivelse av produktet og den tilsiktede bruken 

- Byggevarens ytelser  

- Henvisning til metoder som ble anvendt ved vurderingen av byggevarens ytelser 

og egenskaper 

- Beskrivelse av hvilket system som er brukt for vurdering og verifikasjon av 

byggevarens ytelser 

- Tekniske detaljer som er nødvendige for gjennomføring av vurdering og 

verifikasjon av byggevarens ytelser 

 

Formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen (ETA) er vedlagt Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013.  

 

Utformingen av en ETA er basert på en avtale mellom produsenten og det tekniske 

bedømmelsesorganet som produsenten har tatt kontakt med, og som skal utstede den 

europeiske tekniske bedømmelsen. Det som skal dokumenteres er de egenskapene til 

produktet som produsenten ønsker å deklarere og egenskapene som er relevante for 

den tiltenkte bruken. Fortrolige tekniske opplysninger om byggevaren kan angis i 

vedlegg til den europeiske tekniske bedømmelsen, men skal ikke offentliggjøres, i 

motsetning til den europeiske tekniske bedømmelsen.  

 

Når produsenten har fått en ETA for produktet, skal produsenten utforme en 

ytelseserklæring og CE-merke byggevaren. Formatet til en ETA skal altså hjelpe 

produsenten å utarbeide en ytelseserklæring og fungerer dermed som en bro mellom et 

europeisk bedømmelsesdokument (EAD) og ytelseserklæringen. 
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3.2 Ferdigattest for eksisterende bygg 

Etter Byggevareforordningen er det et krav at byggevarer som er omfattet av en 

harmonisert standard eller der produsent har skaffet seg en europeisk teknisk 

bedømmelse (ETA), skal være CE-merket. I tillegg skal produsenten utarbeide en 

ytelseserklæring2.   

 

Formålet med forordning 157/2014 er å åpne for bruk av ny informasjonsteknologi og 

derigjennom redusere kostnader for produsenter av byggevarer og byggesektoren som 

helhet. Samtidig skal rettsakten sikre at opplysningene i kopier av ytelseserklæringer 

som gjøres tilgjengelige på et nettsted, er pålitelige. Forordning 157/2014 trådte ikraft i 

EU  26. februar  2014. 

 

Hovedregelen frem til vedtagelsen av forordning (EU) nr. 157/2014 var at kopi av 

ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format skulle følge med byggevarene 

når disse byggevarene ble bragt i omsetning på EØS-markedet. Gjennom forordning 

157/2014 gjøres det imidlertid nå unntak fra denne hovedregelen ved at kopi av 

ytelseserklæringen kan gjøres tilgjengelig på et nettsted på visse vilkår.  

Vilkårene er som følger: 

 

- Innholdet i en ytelseserklæring skal ikke endres etter at den er gjort tilgjengelig 

på nettstedet 

- Nettstedet hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig skal overvåkes og 

vedlikeholdes slik at ytelseserklæringen er kontinuerlig tilgjengelig for 

mottakerne av byggevarer 

- Ytelseserklæringene skal være gratis tilgjengelig i ti år etter at byggevaren har 

vært markedsført eller for en eventuell annen periode som er fastsatt av 

Kommisjonen i henhold til Byggevareforordningen artikkel 11.2, 

- Mottakere av byggevarer skal få instruksjon om hvordan de kan få tilgang til 

nettsiden hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig 

- Produsentene skal i tillegg sørge for at hver enkelt vare eller hvert enkelt parti 

kan koble til en ytelseserklæring ved hjelp av en unik identifikasjonskode for 

produkttypen 

3.3 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 

2014 om endring av vedlegg III forordning (EU) nr. 305/2011 om 

formatet som skal benyttes ved utforming av byggevarers 

ytelseserklæring 

Ytelseserklæringen skal følge en mal som er lagt ved byggevareforordningen (se 

vedlegg III). Med hjemmel i Byggevareforordningen art. 60 bokstav e) har 

Kommisjonen vedtatt en delegert forordning 574/2014 som tar sikte på å gjøre 

ytelseserklæringen mer brukervennlig for byggevareprodusentene og byggenæringen 

for øvrig. Forordningen trådte ikraft  i EU  31. mai 2014.  

  

                                                             
2 Malen til ytelseserklæringen er endret av Kommisjonen gjennom forordning (EU) nr. 574/2014, se punkt 3.3 
nedenfor.  
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Hovedtrekkene i endringene er følgende:  

 

Fleksibilitet 

Så lenge alle opplysningene i ytelseserklæringen er fremstilt på en klar og 

sammenhengende måte kan produsenten  

 bruke en annen fremstilling enn malen  

 slå sammen flere punkter i ytelseserklæringer og  

 utelate noen av punktene som ikke er relevante for byggevaren som det 

utarbeides ytelseserklæring for. 

Forenkling 

Produsenten er ikke lenger forpliktet til å føre inn type-, parti- eller serienummer i 

ytelseserklæringen, noe som tydeliggjør at ytelseserklæringen skal utarbeides for hver 

produkttype (sett av representative ytelser til en byggevare), og ikke for hvert eneste 

eksemplar av byggevaren. Type-, parti- eller serienummer skal derimot inngå CE-

merkingen.  Det er i tillegg heller ikke nødvendig for produsent å henvise til 

sertifikatene utstedt av teknisk kontrollorgan i forbindelse med dokumentasjon av 

byggevarers egenskaper. 

 

Avklaring 

Forordningen inneholder klare instruksjoner for utforming av ytelseserklæringer. Dette 

for å rydde av veien en rekke spørsmål knyttet til den opprinnelige malen for 

ytelseserklæringen. Det står nå utvetydig at produsenten ikke kan benytte en 

beregningsformel som brukere må benytte for å angi byggevarens ytelser. Det er ytelser 

som skal angis. Beregningsformler skal derimot vedlegges ytelseserklæringen. 

  

Malen for ytelseserklæringen, samt retningslinjer for utfylling av ytelseserklæringer er 

lagt ved forordning (EU) nr.  574/2014. 

3.4 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 

2014 om endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

hva gjelder vurdering og verifisering av byggevarers ytelser 

Byggevareforordningen krever at byggevarer som er omfattet av en harmonisert 

standard eller der produsent har skaffet seg en europeisk teknisk bedømmelse (ETA) 

skal være CE-merket. CE-merkingen forutsetter at produsenten har anvendt korrekt 

system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Hvilket system som skal 

anvendes er fastsatt av Kommisjonen for hver produktgruppe3. De fleste systemene 

forutsetter at et teknisk kontrollorgan gjennomfører en form for tredjepartskontroll.  

Systemene for vurdering og verifisering av byggevarers ytelser er beskrevet i vedlegg V 

i Byggevareforordningen. I art. 60 bokstav e) i byggevareforordningen åpnes det for at 

Kommisjonen kan vedta delegerte kommisjonsforordninger om endringer i vedlegg V 

for å ta hensyn til tekniske framskritt. Dette er også målet med forordning (EU) nr. 

568/2014, som trådte ikraft  i EU 16. juni  2014  

 

                                                             
3 Oversikten over Europakommisjonens vedtak finnes enten på NANDO-basen 
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cp.main) eller på 
www.byggevareinfo.no. 
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Kommisjonens forordning tar sikte til å klargjøre beskrivelsen av oppgavene som 

pålegges produsentene og tekniske kontrollorgan (uten å forandre fordelingen av 

oppgavene mellom produsentene og de tekniske kontrollorganene), samt å gjøre 

endringer som har vist seg nødvendige gjennom de praktiske erfaringene som er gjort 

fra byggevareforordningen trådte i kraft og frem til nå. Ikke minst tydeliggjør 

forordningen at vurderingen av byggevarers ytelser utført av tekniske 

bedømmelsesorgan i forbindelse med utstedelse av europeiske tekniske bedømmelser 

skal gjenbrukes av tekniske kontrollorgan.  

 

Mer spesifikt kan endringene som forordning (EU) nr. 568/2014 medfører kan 

beskrives som følgende: 

 

- Vurderingen av byggevarers ytelser i forbindelse med en europeisk tekniske 

bedømmelse (ETA) skal gjenbrukes for å verifisere egenskapene til produktet. 

- Det er produsenten som har ansvar for å fastsette produkttypen, dvs. en 

representativ sett av ytelser til en gitt byggevare. 

- Forordningen forsøker i større grad å skille mellom to faser – bestemmelse av 

produktets egenskaper og kontroll av at disse egenskapene. 

- Det er gjort mindre endringer i enkelte begreper for at det bedre skal samsvare 

med ordlyden i byggevareforordningen, særlig når det gjelder betegnelsen til de 

ulike typer tekniske kontrollorgan.  

- Da den kontinuerlige overvåkningen av produsentens egen produksjonskontroll 

i fabrikk som foretas av tekniske kontrollorgan ikke er mulig og ikke finner sted 

i praksis, er det dermed mer hensiktsmessig å henvise til overvåkningens 

løpende karakter (ikke lenger til overvåkningens kontinuerlige karakter). 

- Når det gjelder mulighet for horisontal notifisering (dvs. notifiseringen av 

tekniske kontrollorgan, ikke  med hensyn til enkelte harmoniserte tekniske 

spesifikasjoner, men med hensyn til visse generelle, og dermed ”horisontale”, 

egenskaper), er egenskapen ”lydabsorpsjon” erstattet med ”støyabsorpsjon”.  
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4 Gjennomføring av rettsaktene i norsk rett 

Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 

1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften). Det 

hender at EFTA-landene gjennomfører nytt EU-regelverk før det er fattet vedtak fra 

EØS-komiteen eller før disse trer i kraft. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

legger  til grunn at det foreligger mulighet til å gjennomføre disse rettsaktene før de er 

tatt inn i EØS-avtalen. Dette var eksempelvis tilfellet for Byggevareforordningen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at alle fire rettsaktene 

gjennomføres snarest i norsk rett, uavhengig av prosessen som sikrer innlemmelsen av 

disse rettsaktene i EØS-avtalen4. Grunnen til det er at disse rettsaktene er viktig for 

byggenæringen. De utgjør en forenkling og tydeliggjøring av regelverket, hvilket er 

positivt for byggenæringen. Rettsaktene er i tillegg uomstridte og godt forankret i Norge 

ettersom  byggenæringen aktivt har deltatt i konsultasjonsprosessen da rettsaktene var 

på forslagsstadiet i EU.  

 

Samtlige av rettsaktene det er vist til i dette dette notatet er forordninger. Forordninger 

skal gjennomføres som sådan i norsk rett, dvs. ordrett uten mulighet til tilpasninger i 

teksten. Gjennomføring av forordninger kan foretas enten ved transformasjon eller 

inkorporasjon. Ved transformasjon endres forskriften ved å gjengi implementerings- og 

delegerte forordninger i sin helhet i selve teksten til forskriften. Ved inkorporasjon 

endres forskriften med å innføre en standard paragraf med henvisning til gjeldende 

forordning som er lagt ved som vedlegg til forskriften.   

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet foreslår å bruke inkorporasjonsmetoden 

for gjennomføring av rettsaktene i norsk rett, i likhet med gjennomføringen av 

Byggevareforordningen i norsk rett. For mer informasjon om valg av metoden i 

forbindelse med gjennomføring av byggevareforordningen, henviser Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet til høringsdokumentene utarbeidet i den forbindelse 

(særlig ss. 8 og 9).5  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har valgt en høringsfrist på seks uker og 

ikke på tre måneder. I og med at denne høringen i stor grad kun har et informasjonsmål, 

og at byggenæringen ønsker en snarlig gjennomføring av rettsaktene i Norge, taler 

dette etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet syn for bruk av en høringsfrist 

på seks uker.  

 

                                                             
4 Konsultasjonsprosessen med tanke på innlemmelsen i EØS-avtalen av Kommisjonens 
gjennomføringsforordningen 1062/2013 og Kommisjonens delegerte forordningen 157/2014 er snart 
avsluttet. Disse forordningene vil sannsynligvis snart innlemmes i EØS-avtalen, kanskje før høringen er 
avsluttet.  
5 http://www.regjeringen.no/pages/38461332/horingsnotat_byggvareforordning_tek10.pdf.  
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5 Endringer i DOK-forskriften 

Et utkast til en konsolidert versjon av den nye forskriften med endringene er lagt ved 

høringsnotatet (vedlegg e). Ved bruk av inkorporasjonsmetoden, dvs. bruk av en 

standard henvisningsparagraf for gjennomføring av disse forordningen, virker det 

unødvendig at høringsnotatet inneholder en beskrivelse av endringene til DOK-

forskriften. Utformingen av inkorporasjonsbestemmelser følger veiledning om lov- og 

forskriftsarbeid utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling, jf. ss 177-180, særlig s. 

179:  

 

“Ofte vil den forordning som skal inkorporeres, gjøre endringer i en forordning som 

allerede er gjennomført i norsk rett. Forordningen må da gjennomføres ved en 

endring av den tidligere vedtatte gjennomføringsloven eller -forskriften. I 

endringsbestemmelsen må man ta inn både den opprinnelige forordningen og 

endringsforordningen. Den nye inkorporasjonsbestemmelsen kan utformes slik: 

 

«EØS-avtalen vedlegg ... nr. ... (forordning (EF) nr. ../.. som endret ved forordning 

(EF) nr. ../..) om [grunnrettsaktens tittel i EØS-tilpasset form] gjelder som lov [ev. 

forskrift] med de tilpasninger som følger av vedlegg ..., protokoll 1 til avtalen og 

avtalen for øvrig.» 

 

Rent teknisk skilles det mellom rettsakter som endrer Byggevareforordningen (dvs. 

fastsettelse av en ny mal for ytelseserklæringen, og endring i anneks V), og rettsakter 

som inneholder bare utfyllende bestemmelser (format for ETA, og publisering av 

ytelseserklæringen på nettet). De første rettsaktene vil få samme nummer som 

Byggevareforordningen (EØS-avtalen, vedlegg II, kap. XXI nr. 1), mens de andre vil få et 

eget nummer, som fastsettes av EFTA. 
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det antas at det ikke vil være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for 

det offentlige som følge av gjennomføring av disse forordningene i norsk rett. 

Rettsaktene vil heller ikke få negative konsekvenser for virksomheter. Tvert imot er 

formålet til rettsaktene enten å redusere den administrative og økonomiske byrden for 

byggevareprodusenter (forenklet mal til ytelseserklæringen, publisering av 

ytelseserklæringen på et nettsted, avklaringer i systemene for vurdering og verifikasjon 

av byggevarers ytelser) eller for å fastsette formatet for europeiske tekniske 

bedømmelser (ETA). Dette må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, 

fornying og forbedring. De økonomiske og administrative konsekvensene er nærmere 

beskrevet for hver rettsakt nedenfor.   

 

Det er verdt å understreke at Direktoratet for byggkvalitet har, etter delegering fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, deltatt i konsultasjonsprosessen til disse 

rettsaktene og fremmet innspill utarbeidet i samarbeid med byggenæringen. Norske 

bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske 

synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra 

bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjon 

samt tekniske kontrollorgan. Innspill fra norske interessenter har derfor blitt 

videreformidlet til Europakommisjonen i konsultasjonsprosessen.  

 

6.1 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 

30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske 

bedømmelse av byggevarer 

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

offentlige som følge av forordningen. Forordningen antas ikke å få negative økonomiske 

konsekvenser for byggevareprodusenter og tekniske bedømmelsesorgan i den grad 

formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen (ETA) i stor grad bygger på 

formatet som ble brukt for de europeiske tekniske godkjenningene (gyldige under 

byggevaredirektivet). Formatet er tilpasset erfaringene som ble gjort under 

byggevaredirektivet, samt endringene bak formålet med den europeiske tekniske 

bedømmelsen (ETA), som ikke lenger er en teknisk godkjenning (noe som var tilfelle 

under Byggevaredirektivet), men en bedømmelse. Det anses også som hensiktsmessig 

at formatet nå er hjemlet i en forordningen, og ikke i praksisen fra den europeiske 

organisasjonen av tekniske bedømmelsesorgan, noe som gir mer forutsigbarhet til 

bransjen. Alt dette må sies å være i samsvar med målsettingen om forenkling, fornying 

og forbedring.  

 

Det norske tekniske bedømmelsesorganet har gitt innspill til formatet og har hele veien 

vært informert om prosessen som munnet ut til denne forordningen, slik at forordningen 

ikke antas å medføre verken administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

norske tekniske bedømmelsesorganet.   

 

 

 



 Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Høring av forslag til endringer i forskrift 17. desember 2013  
nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk 

  

    
    

 

14 
 

 

6.2 Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. 

oktober 2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for 

byggevarer tilgjengelig på et nettsted 

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

offentlige som følge av forordningen. Forordningen antas ikke å få negative økonomiske 

konsekvenser for byggevareprodusenter. Tvert om er formålet med rettsakten  å åpne 

for bruk av ny informasjonsteknologi og derigjennom redusere kostnader for 

byggevareprodusenter og byggesektoren som helhet ved å tillate at ytelseserklæringen 

kan gjøres tilgjengelig på et nettsted. Dette er blitt etterlyst av byggevareprodusenter 

gjennom hele EØS-området. 

 

Å gjøre ytelseserklæringer tilgjengelig på et nettsted kan medføre noen kostnader for 

byggevareprodusentene, men disse kostnadene antas å være mindre enn dersom 

byggevareprodusenten måtte sende kopi av ytelseserklæringen med hver enkel 

byggevare. Dette er også frivillig for byggevareprodusenten å gjøre ytelseserklæringer 

tilgjengelig på et nettsted, slik at byggevareprodusentene skal kunne vurdere hva som 

er mest hensiktsmessig for dem. Det er tatt hensyn til særlige behov til visse mottakere 

av byggevarer (eksempelvis mikrovirksomheter og virksomheter som opererer på 

byggeplassen uten internettilgang) ved at disse virksomhetene uansett kan kreve å få 

tilsendt papirkopi av ytelseserklæringen. I tillegg vil dette ikke medføre negative 

administrative og økonomiske i den grad at dette opprinnelig være det gjeldende 

systemet under byggevareforordningen.  

 

Alt i alt vil forordningen lette den administrative og økonomiske byrden til økonomiske 

aktører i bransjen. Dette må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, 

fornying og forbedring. I tillegg vil forordningen i noen grad effektivisere tilsyn med 

byggevarer ved at tilsynsmyndigheten (Direktoratet for byggkvalitet) vil kunne lete etter 

ytelseserklæringer på nettet, uten nødvendigvis å henvende seg til 

byggevareprodusentene, noe som i noen tilfeller kan være tidsbesparende.  

 

6.3 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 

2014 om endring av vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 

om formatet som skal benyttes ved utforming av byggevarers 

ytelseserklæring 

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

offentlige som følge av forordningen i og med at denne utelukkende regulerer malen for 

ytelseserklæring, og påvirker ikke det offentliges ansvar. Forordningen antas ikke å få 

negative økonomiske konsekvenser for byggevareprodusenter. Tvert om er innebærer 

forordningen en forenkling av  malen for ytelseserklæringen og gir produsentene mer 

fleksibilitet ved utforming av ytelseserklæringer. Dette bidrar til å redusere den 

administrative byrden for byggevareprodusenter uten å svekke informasjonsverdien av 

ytelseserklæringen. I tillegg fastsetter forordningen klare retningslinjer på hvordan 

byggevareprodusentene skal fylle ut ytelseserklæringen noe som anses som 

ressursbesparende. Dette må sies å være i samsvar med målsettingen om forenkling, 
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fornying og forbedring. 

 

6.4 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 

2014 om endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

hva gjelder vurdering og verifisering av byggevarer ytelser 

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

offentlige som følge av forordningen i og med at den ikke påvirker det offentliges ansvar. 

Rettsakten vil heller ikke få negative konsekvenser for virksomheter. Rettsaktens formål 

å effektivisere gjennomføring av tredjepartsvurderinger. Forordningen tydeliggjør at 

produsenten har ansvar for fastsettelse av produkttypen, slik at det nå er klart at teknisk 

kontrollorgan ikke har ansvar for dette. Dette vil motvirke dobbeltarbeid, noe som 

utvilsomt har positive administrative og økonomiske konsekvenser for 

byggevareprodusenter. I tillegg går det nå klart frem at tekniske kontrollorgan ikke skal 

foreta en vurdering av ytelser til byggevaren som er dekket av en europeisk teknisk 

bedømmelse, dette for å unngå unødvendig dobbeltarbeid, som ikke har noe merverdi. 

Dette vil redusere kostnadene for byggevareprodusentene. Dette er i tråd med 

målsettingen  om forenkling, fornying og forbedring. 
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7 Vedlegg: Uoffisiell oversettelse av rettsaktene 

 

7.1 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1062/2013 av 

30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske 

bedømmelse av byggevarer 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) Nr. 1062/2013 

av 30. oktober 2013 

om formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen av byggevarer 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, 

under henvisning til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. 

mars 2011 om fastleggelse av harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer 

og om opphevelse av Rådets direktiv 89/106/EØF, særlig artikkel 26(3), 

efter høring av Det Stående Byggeutvalg, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1) En europeisk teknisk bedømmelse er nødvendig for at en produsent av byggevarer 

som ikke er omfattet eller ikke fult ut omfattet av en harmonisert standard skal 

kunne å utarbeide en ytelseserklæring for en byggevare, 

(2) Artikkel 26(2), i forordning (EU) nr. 305/2011 fastsetter krav til innholdet av den 

europeiske tekniske bedømmelsen. Ettersom prinsippene for produksjonskontroll i 

fabrikk fastsettes i de respektive europeiske bedømmelsesdokumentene (EAD), 

bør den europeiske tekniske bedømmelse kun omfatte de tekniske detaljene som 

anses som nødvendige i disse europeiske bedømmelsesdokumentene, og som skal 

defineres på dette nivået for gjennomføring av systemet til vurdering og kontroll av 

byggevarers ytelser. 

(3) Fremstilling av den tekniske beskrivelsen av byggevaren dekket av en europeisk 

teknisk bedømmelse bør defineres tilstrekkelig fleksibelt i formatet for den 

europeiske tekniske bedømmelsen gitt den brede spektre av byggevarer som kan 

være omfattet av europeiske tekniske bedømmelser. 

(4) Der bør også tillates tilstrekkelig fleksibilitet i fremstillingen av byggevarers 

ytelser i den europeiske tekniske bedømmelsen slik at produsenten kan angi 

denne ytelsen fullstendig og nøyaktig i ytelseserklæringen, som bygger på denne 

vurderingen. 

(5) For å beskytte fortrolige tekniske opplysninger om byggevaren bør produsenten  

ovenfor det ansvarlige tekniske bedømmelsesorgan kunne angi hvilke deler av 

varebeskrivelsen som er fortrolige og som dermed ikke skal videreformidles 

sammen med den europeiske tekniske bedømmelsen. Fortrolige opplysninger skal 

inngå i særskilte vedlegg til disse europeiske tekniske bedømmelser. 

(6) For å øke effektiviteten av det indre marked og konkurranseevnen i den 

europeiske byggesektor som helhet bør europeiske tekniske bedømmelser kunne 

utstedes så fort som mulig for produsenter som anmoder om dem — 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

 

Artikkel 1 

Formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen er fastsatt i vedlegg. 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft denne tredjedagen etter at den er kunngjort i Den 

Europeiske Unions Tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

 

Utferdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013. 

 

 

På Kommisjonens vegne 

José Manuel BARROSO 

Formann 
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VEDLEGG 

 

EUROPEISK TEKNISK BEDØMMELSE 

 

Nr. … av … [dato] 

 

Generelle opplysninger 

 

1. Teknisk bedømmelsesorgan, som utsteder den europeiske tekniske  

bedømmelsen: 

… 

2. Handelsnavn for byggevaren: 

… 

3. Byggevaregruppe som byggevaren hører til: 

… 

4. Produsent: 

… 

5. Fremstillingsvirksomhet(er): 

… 

6. Denne europeiske tekniske bedømmelse inneholder … sider, inkludert … 

vedlegg, som utgjør en integrerende del av denne vurdering. 

Vedlegg … inneholder fortrolige opplysninger og er ikke medtatt i den 

 europeiske tekniske bedømmelsen, når denne gjøres tilgjengelig offentlig. 

7. Denne europeiske tekniske bedømmelsen er utstedt i overensstemmelse  

med forordning (EU) nr. 305/2011 på grunnlag av … 

 

Spesifikke opplysninger 

 

8. Teknisk beskrivelse av byggevaren: 

… 

9. Spesifikasjoner for det eller de tilsiktede bruksområdene  

i overensstemmelse med det gjeldende europeiske bedømmelsesdokumentet 

 (EAD): 

… 

10. Byggevarens ytelser og henvisninger til de anvendte metodene ved vurderingen: 

… 

11. System til vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser (Assessment 

 and verification of constancy of performance — herefter AVCP)  

med henvisning til rettsgrunnlaget: 

… 

12. Tekniske detaljer, som er nødvendige for implementeringen av AVCP- 

systemet, jf. det gjeldende europeiske bedømmelsesdokumentet: 

… 

 

Utstedt i … den …/… 20…. 

av … 

 

Vedlegg:  
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7.2 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 

2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for byggevarer 

tilgjengelig på et nettsted 

 

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 157/2014 

av 30. oktober 2013 

om vilkår for når en ytelseserklæring for byggevarer kan gjøres tilgjengelig på et 

nettsted 

 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, 

under henvisning til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. 

mars 2011 om fastleggelse av harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer 

og om opphevelse av Rådets direktiv 89/106/EØF, særlig artikkel 60, litra e), og ut fra 

følgende betraktninger: 

(1) Produsenter av byggevarer er i henhold til artikkel 4(1) i forordning (EU) nr. 

305/2011 forpliktet til å utarbeide en ytelseserklæring når en byggevare, som er 

omfattet av en harmonisert produktstandard eller som  

er i samsvar med en europeisk teknisk bedømmelse som er blitt utstedt for den, 

bringes i omsetning. Ytelseserklæringen utarbeides i henhold til artikkel 6(4) i 

forordning (EU) nr. 305/2011 ved hjelp av modellen i vedlegg III til forordningen. 

(2) I henhold til artikkel 60, litra e), i forordning (EU) nr. 305/2011  delegeres 

Kommisjonens myndighet til å tilpasse vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 

for å ta hensyn til de tekniske framskritt.  

(3) Malen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 bør tilpasses for å ta hensyn til 

de tekniske framskritt for å gi den fleksibilitet som er nødvendig for visse typer 

byggevarer og for produsentene, samt for å forenkle ytelseserklæringen. 

(4) Dessuten viser de praktiske erfaringer med gjennomføring av vedlegg III at 

produsentene etterlyser ytterligere retningslinjer om utarbeidelsen av 

ytelseserklæringer for byggevarer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. 

Denne veiledning vil også sikre en ensartet og korrekt anvendelse av vedlegg III. 

(5) Byggevareprodusentene bør tillates en viss fleksibilitet med henblikk på  

utarbeidelsen av ytelseserklæringer, forutsatt at de klart og på en 

sammenhengende måte formidler de vesentlige opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

(6) For å utvetydig identifisere varen som er omfattet av en ytelseserklæring med 

hensyn til dens ytelsesnivåer eller - klasser bør produsentene koble hver enkelt 

vare sammen med den respektive produkttypen og et gitt sett av ytelsesnivåer og –

klasser ved hjelp av den unike identifikasjonskoden, omhandlet i artikkel 6(2), litra 

a), i forordning (EU) nr. 305/2011. 

(7) Formålet med artikkel 11(4), i forordning (EU) nr. 305/2011 er at alle byggevarer 

skal kunne identifiseres og spores, og produsentene skal derfor angi et type-, parti- 

eller serienummer. Dette formål oppfylles ikke med ytelseserklæringen, som 

etterfølgende bør anvendes til alle varer som tilsvarer produkttypen som er definert 

i ytelseserklæringen. Derfor bør disse opplysninger påkrevd i artikkel 11(4) ikke 
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inngå i ytelseserklæringen. 

(8) Når de tekniske kontrollorgan er korrekt identifisert i ytelseserklæringen, kan 

gjengivelse av alle sertifikater eller prøvnings-, beregnings- eller 

vurderingsrapporter bli for omfattende og byrdefull, uten å skape noe merverdi for 

brukerne av byggevarene omfattet av en ytelseserklæring. Byggevareprodusenter 

bør derfor ikke være forpliktet til å gjengi disse opplysningene i deres 

ytelseserklæringer. 

(9) For å øke hele den europeiske byggesektors effektivitet og konkurranseevne bør 

produsenter, som utarbeider ytelseserklæringer og som ønsker å anvende 

forenklingen og veiledningen for å lette utfyllelsen av slike ytelseserklæringer, ha 

mulighet til å gjøre dette snarest mulig  

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

 

Artikkel 1 

 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes med vedlegget til nærværende 

forordning. 

 

Artikkel 2 

 

Ytelseserklæringer, som er utstedt før denne forordnings ikrafttredelse, og som er i 

overensstemmelse med artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011 og det opprinnelige 

vedlegg III til samme forordning, anses for at være i overensstemmelse med 

nærværende forordning. 

 

Artikkel 3 

 

Denne forordning trer i kraft denne tredjedagen etter at den er kunngjort i Den 

Europeiske Unions Tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

 

Utferdiget i Bruxelles, den 21. februar 2014. 

 

 

På Kommisjonens vegne 

 

José Manuel BARROSO 

 

Formann 
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7.3 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 

2014 om endring av vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 

om malen som skal benyttes ved utforming av byggevarers 

ytelseserklæring 

 

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 

av 21. februar 2014 

om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse av 

ytelseserklæring for byggevarer 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, 

under henvisning til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. 

mars 2011 om fastleggelse av harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer 

og om opphevelse av Rådets direktiv 89/106/EØF, særlig artikkel 60, litra e), og ut fra 

følgende betraktninger: 

(1) Produsenter av byggevarer er i henhold til artikkel 4(1) i forordning (EU) nr. 

305/2011 forpliktet til å utarbeide en ytelseserklæring når en byggevare, som er 

omfattet av en harmonisert produktstandard eller som er i samsvar med en 

europeisk teknisk bedømmelse som er blitt utstedt for den, bringes i omsetning.  

Ytelseserklæringen utarbeides i henhold til artikkel 6(4) i forordning (EU) nr. 

305/2011 ved hjelp av modellen i vedlegg III til forordningen. 

(2) I henhold til artikkel 60, litra e), i forordning (EU) nr. 305/2011  delegeres 

Kommisjonens myndighet til å tilpasse vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 

for å ta hensyn til de tekniske framskritt.  

(3) Malen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 bør tilpasses for å ta hensyn til 

de tekniske framskritt for å gi den fleksibilitet som er nødvendig for visse typer 

byggevarer og for produsentene, samt for å forenkle ytelseserklæringen. 

(4) Dessuten viser de praktiske erfaringer med gjennomføring av vedlegg III at 

produsentene etterlyser ytterligere retningslinjer om utarbeidelsen av 

ytelseserklæringer for byggevarer i overensstemmelse med gjeldende 

lovgivning. Denne veiledning vil også sikre en ensartet og korrekt anvendelse av 

vedlegg III. 

(5) Byggevareprodusentene bør tillates en viss fleksibilitet med henblikk på  

utarbeidelsen av ytelseserklæringer,  forutsatt at de klart og på en 

sammenhengende måte formidler de vesentlige opplysningene som kreves i  

henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011. 

(6) For å utvetydig identifisere varen som er omfattet av en ytelseserklæring med 

hensyn til dens ytelsesnivåer eller - klasser bør produsentene koble hver enkelt 

vare sammen med den respektive produkttypen og et gitt sett av ytelsesnivåer og –

klasser ved hjelp av den unike identifikasjonskoden, omhandlet i artikkel 6(2), litra 

a), i forordning (EU) nr. 305/2011. 

(7) Formålet med artikkel 11(4), i forordning (EU) nr. 305/2011 er at alle byggevarer 

skal kunne identifiseres og spores, og produsentene skal derfor angi et type-, parti- 

eller serienummer. Dette formål oppfylles ikke med  ytelseserklæringen, som 
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etterfølgende bør anvendes til alle varer som tilsvarer produkttypen som er  

definert i ytelseserklæringen. Derfor bør disse opplysninger påkrevd i artikkel 

11(4) ikke inngå i ytelseserklæringen. 

(8) Når de tekniske kontrollorgan er korrekt identifisert i ytelseserklæringen, kan 

gjengivelse av alle sertifikater eller prøvnings-, beregnings- eller 

vurderingsrapporter bli for omfattende og byrdefull, uten å skape noe merverdi for 

brukerne av byggevarene omfattet av en ytelseserklæring. Byggevareprodusenter 

bør derfor ikke være forpliktet til å gjengi disse opplysningene i deres 

ytelseserklæringer. 

(9) For å øke hele den europeiske byggesektors effektivitet og konkurranseevne bør 

produsenter, som utarbeider  ytelseserklæringer og som ønsker å anvende 

forenklingen og veiledningen for å lette utfyllelsen av slike ytelseserklæringer, ha 

mulighet til å gjøre dette snarest mulig  

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

 

Artikkel 1 

 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes med vedlegget til nærværende 

forordning. 

 

Artikkel 2 

 

Ytelseserklæringer, som er utstedt før denne forordnings ikrafttredelse, og som er i 

overensstemmelse med artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011 og det opprinnelige 

vedlegg III til samme forordning, anses for at være i overensstemmelse med 

nærværende forordning. 

 

Artikkel 3 

 

Denne forordning trer i kraft denne tredjedagen etter at den er kunngjort i Den 

Europeiske Unions Tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

 

Utferdiget i Bruxelles, den 21. februar 2014. 

 

 

På Kommisjonens vegne 

 

José Manuel BARROSO 

 

Formann 
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Vedlegg 

Vedlegg  III 
YTELSESERKLÆRINGEN 

Nr. 

1.Varetypens unike identifikasjonskode: 

 

2.Tilsiktet bruksområde: 

 

3.Produsent:  

 

4. Autorisert representant: 

 

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: 

 

6a.Harmoniseret produktstandard: 

Teknisk(e) kontrollorgan:  

 

6b. Europeisk bedømmelsesdokument: 

Europeisk teknisk bedømmelse: 

Teknisk bedømmelsesorgan: 

Tekniske kontrollorgan:  

 

7. Angitte ytelser: 

 

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk 

dokumentasjon: 

 

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de 

angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av: 

 

[Sted]  

[dato]  

[Navn] 

[Underskrift] 
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1.   GENERELT 

Disse retningslinjene skal veilede produsenter i forbindelse med utarbeidelse av 

ytelseserklæringen, som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 305/2011, ved hjelp av 

malen i dette vedlegg. Disse retningslinjene er ikke en del av de ytelseserklæringer, 

som produsentene skal utarbeide, og skal derfor ikke vedlegges ytelseserklæringer. 

 

Ved utarbeidelsen av ytelseserklæringer, skal produsenter: 

1) gjengi teksten og overskrifter i malen, som ikke er anført i parentes 

2) erstatte de blanke feltene og parentesene ved å fylle ut de nødvendige opplysninger. 

 

Byggevareprodusenter kan i ytelseserklæringer også inkludere en henvisning til det 

nettstedet, hvor kopi av ytelseserklæringen er tilgjengelig i overensstemmelse med 

artikkel 7(3) i forordning (EU) nr. 305/2011. Disse opplysningene kan inkluderes etter 

punkt 8 eller på et annet sted, hvor de ikke påvirker lesbarheten og tydeligheten av de 

obligatoriske opplysningene. 

 

 

2.   FLEKSIBILITET 

Hvis de obligatoriske opplysningene, jf. artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011, 

anføres på en klar, utfyllende og sammenhengende måte, er det under utarbeidelsen av 

ytelseserklæringer mulig å: 

1) anvende en annen oppstilling enn i malen  

2) kombinere en rekke punkter i malen og fremstille dem samlet 

3) presentere punktene i malen i en annen rekkefølge eller ved å anvende flere tabeller 

4) utelate visse punkter i malen, som ikke er relevante for den byggevaren,  

som ytelseserklæringen gjelder for. Dette er for eksempel tilfelle, der ytelseserklæring kan basere  

seg enten på en harmonisert produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse, som er  

utstedt for varen, hvorved det andre alternativet ikke lenger er relevant.  

Disse utelatelsene kan også vedrøre punkter om den autoriserte representant eller anvendelsen av 

den hensiktsmessige tekniske dokumentasjon og den spesifikke tekniske dokumentasjon. 

5) presentere disse punktene uten nummerering. 

 

Hvis en byggevareprodusent ønsker å utstede en kombinert ytelseserklæringen, som 

dekker forskjellige variasjoner av en produkttype, skal minst følgende opplysninger 

angis særskilt og klart for alle produkttypene: Ytelseserklæringens nummer, 

identifikasjonskoden i punkt 1 og den angitt ytelsen/de angitte ytelser under punkt 7. 
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3.   RETNINGSLINJER 

Punkt i malen Instruks 

Ytelseserklæringens 

nummer 

Det er tale om ytelseserklæringens referansenurmmer, jf. 

artikkel 9 (2), i forordning (EU) nr. 305/2011. 

 

Valget av nummeret overlates til produsenten. 

 

Dette nummeret kan være det samme som varetypens unike 

identifikasjonskode, som er anført i punkt 1 i malen. 

Punkt 1 Anfør varetypens unike identifikasjonskode, jf. artikkel 6 (2), 

litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011. 

 

I artikkel 9 (2) i forordning (EU) nr. 305/2011 forbindes 

produsentens unike identifikasjonskode, som etterfølger CE-

merkingen, sammen med varens produkttype og således med 

byggevarers ytelsesnivåer eller klasse som gjelder for  

byggevaren anført i ytelseserklæringen. For mottakere av 

byggevarer, især for sluttbrukere, vil det være nødvendig å 

utvetydig kunne identifisere disse ytelsesnivåer eller –klasser 

for en bestemt vare. Derfor bør produsentene koble alle 

byggevarer, for hvilke det er utarbeidet en ytelseserklæring, 

sammen med den respektive produkttypen og et gitt sett 

ytelsesnivåer eller –klasser ved hjelp av den unike 

identifikasjonskoden, som også anvendes som referanse, jf. 

artikkel 6 (2), litra a), i forordning (EU)) nr. 305/2011.  

Punkt 2 Anfør byggevarens tilsiktede bruksområde, eller eventuelt en 

liste over tilsiktede bruksområder som forutsatt av produsenten 

i overensstemmelse med den gjeldende harmoniserte tekniske 

spesifikasjonen. 

Punkt 3 Anfør produsentens navn, registrert varemerke og 

kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5), i forordning (EU) 

nr. 305/2011.  

Punkt 4 Dette punktet inkluderes og utfylles kun hvis det er utnevnt en 

autorisert representant. I så tilfelle anføres navn og 

kontaktadresse til den autoriserte representant, hvis mandat 

omfatter oppgavene i artikkel 12 (2), i forordning (EU) 

305/2011.  

Punkt 5 Anfør nummeret på gjeldende system eller de gjeldende 

systemer til vurdering og kontroll av byggevarens ytelser, jf. 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011. Anvendes det flere 

systemer, skal de alle anføres her.  

Punkt 6a og 6b Da en produsent kan utarbeide en ytelseserklæring utelukkende 

på grunnlag enten en harmonisert produktstandard eller en 
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europeisk teknisk bedømmelse som er utstedt for byggevaren, 

bør disse to forskjellige situasjonene i punkt 6a og 6b behandles 

som alternativer, dvs. at kun én av dem kan anvendes i en gitt 

ytelseserklæring. 

 

I punkt 6a, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en 

harmonisert produktstandard, anføres følgende: 

 

a) Referansenummeret til den harmoniserte 

produktstandarden  og dennes utstedelsesdato (datert 

referanse) og 

b) Identifikasjonsnummeret på det/de tekniske 

kontrollorgan. Når navnet på det/de tekniske 

kontrollorgan anføres, er det viktig at betegnelsen 

anføres på originalspråket uten oversettelse til andre 

språk. 

 

I punkt 6b, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en 

europeisk teknisk bedømmelse, som er utstedt for byggevaren, 

anføres følgende: 

 

a) nummeret på det europeiske bedømmelsesdokument og 

dets utstedelsesdato 

b) nummeret på den europeiske tekniske bedømmelse og 

dens utstedelsesdato 

c) navnet på tekniske bedømmelsesorganet og  

d) identifikasjonsnummeret på det/de tekniske 

kontrollorgan. 

Punkt 7 Under dette punktet skal ytelseserklæringen inneholde 

følgende: 

 

a) de vesentlige egenskaper som fastsatt i de harmoniserte 

tekniske spesifikasjonene for bruksområdene som anført 

i punkt 2, og  

b) for hver av de vesentlige egenskaper, de deklarerte 

ytelser, nivåer eller klasser eller en beskrivelse i 

forbindelse med denne denne egenskap eller for 

egenskaper, for hvilke det ikke deklareres noen ytelser, 

anvendes bokstavene ”NPD” (No Performance 

Determined – ingen ytelser angitt). 

 

I dette punktet kan det settes inn tabeller som inneholder 

forbindelser mellom de harmoniserte tekniske spesifikasjoner 

og de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelser 

som anvendes for hver vesentlig egenskap til varen, og ytelser i 

forhold til hver av byggevarens vesentlige egenskaper.  
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Ytelser må angis klart og tydelig. Ytelser kan således ikke 

beskrives i ytelseserklæringen utelukkende ved å inkludere en 

beregningsmetode som skal anvendes av mottakere. Dessuten 

skal de ytelsesnivåene eller –klassene som fremgår av 

referansedokumentene gjengis i selve ytelseserklæringen, og 

kan dermed ikke uttrykkes utelukkende ved å inkludere 

henvisninger til disse dokumentene i ytelseserklæringen. 

 

Især for ytelser for byggevarens strukturelle atferd, kan disse 

imidlertid uttrykkes ved henvisning til den gjeldende 

produktdokumentasjonen eller strukturelle 

konstruksjonsberegninger. I så fall vedlegges de relevante 

dokumentene ytelseserklæringen.   

Punkt 8 Dette punkt tas med i en ytelseserklæring, dersom det er 

anvendt spesifikk teknisk dokumentasjon og/eller 

hensiktsmessig teknisk dokumentasjon i overensstemmelse 

med artikkel 36-38 i forordning (EU) nr. 305/2011 med henblikk 

på å angi de kravene som byggevaren oppfyller.  

 

I så fall skal ytelseserklæring under dette punktet inneholde 

følgende: 

 

a) referansenummeret til den spesifikke og/eller relevante 

tekniske dokumentasjon som er anvendt, og  

b) de krav som varen oppfyller.  

Underskrift Utfyll plassen i parentes med de ønskede opplysninger og 

underskriften. 
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7.4 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 

2014 om endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 

hva gjelder vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser 

 

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 568/2014 

av 18. februar 2014 

om endring av vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

305/2011 hva gjelder vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser  

 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. 

mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer 

og om opphevelse av Rådets direktiv 89/106/EØF, særlig artikkel 60, litra e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1) I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal vurderingen og 

verifikasjon  

av byggevarers ytelser med hensyn til deres vesentlige egenskaper foretas i 

overensstemmelse  med systemene i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011. 

(2) Vedlegg V bør tilpasses for å ta hensyn til de tekniske framskritt for å fastsette 

regler for varer for hvilke det er utstedt europeiske tekniske bedømmelser, og for å 

gjøre de beskrivelsene og  begrepene som anvendes i vedlegget, klarere og mer 

presise og mer sammenhengende i overensstemmelse med de praktiske 

erfaringene som er gjort i den perioden vedlegg V ble anvendt. 

(3) Denne tilpasningen vil lette arbeidet for produsenter og tekniske kontrollorgan 

som har myndighet til  å utføre tredjepartsoppgaver i prosessen med vurdering og 

verifikasjon av byggevarers ytelser, og  minske den administrative byrden og skape 

større klarhet over fortolkningen av forordning (EU)  nr. 305/2011, hvilket vil få 

positiv innflytelse på hele byggesektorens konkurranseevne. 

(4) Forordning (EU) nr. 305/2011 innebærer at produsenten har ansvar for å 

bestemme produkttypen  for enhver vare han ønsker å bringe i omsetning. I denne 

sammenhengen, logikken som ligger til grunn for  forordning (EU) nr. 305/2011, 

innebærer ikke at produktsertifisering skal finne sted, men at det tekniske 

kontrollorgan kun er ansvarlig for å vurdere byggevarens ytelser, hvorav dens 

bestandighet skal sertifiseres. Denne kompetansefordeling mellom produsentene 

og tekniske kontrollorgan bør fremgå  tydeligere av vedlegg V, uten at disse 

aktørers ansvar endres. 

(5) Da den kontinuerlige overvåkning av produsenten egen produksjonskontroll i 

fabrikk foretas av  tekniske kontrollorgan ikke er mulig og ikke finner sted i 

praksis, er det mer hensiktsmessig, å henvise til overvåkningens løpende karakter. 

(6) For byggevarer, som ikke er omfattet eller ikke er fullt ut omfattet av harmoniserte   

produktstandarder, kan et teknisk bedømmelsesorgan utstede europeiske tekniske 

bedømmelser i henhold til  artikkel 2(13), i forordning (EU) nr. 305/2011 

inneholder en slik europeisk teknisk bedømmelse allerede  en vurdering av den 

gjeldende byggevarers ytelse i forhold til dens vesentlige egenskaper. Ytterligere 

etterfølgende kontroll av riktighet av denne bedømmelsesprosessen ikke ville 
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skape noen merverdi, men  

kun unødvendige kostnader for produsenter. Virksomheter har allerede anmodet 

om europeiske tekniske bedømmelser, og de har behov for rettssikkerhet med 

hensyn til de tredjepartsoppgaver som skal utføres i prosessen med vurdering og 

verifikasjon av deres byggevarers ytelser. 

(7) For å bedre gjenspeile den nåværende praksis bør navnene til de ulike typer 

tekniske kontrollorgan og beskrivelsen av deres respektive oppgaver tilpasses. 

(8) Det kreves en teknisk tilpasning av begrepet ”støyabsorpsjon”, jf. punkt 3 i vedlegg 

V til  

forordning (EU) nr. 305/2011, for å oppnå en mer nøyaktig beskrivelse av de 

vesentlige 

 egenskaper som skal vurderes, og større overensstemmelse med den terminologi 

som  

anvendes i de relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonene. 

(9) For å sikre en smidig overgang for produsenter bør disse ha rett til å fortsatt 

anvende sertifikater og andre dokumenter, utstedt av tekniske kontrollorgan i 

overensstemmelse med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 innen denne 

forordnings ikrafttredelse — 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

 

Artikkel 1 

 

Vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes av teksten i vedlegget til 

nåværende forordning. 

 

Artikkel 2 

 

Attester og andre dokumenter, utstedt av tekniske kontrollorgan i overensstemmelse 

med vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 siden forordningens ikrafttredelse, 

anses for å være i overensstemmelse med denne forordning. 

 

Artikkel 3 

 

Denne forordning trer i kraft denne 20.dagen etter at den er kunngjort i Den Europeiske 

Unions Tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

 

Utferdiget i Bruxelles, den 18. februar 2014. 

 

 

På Kommisjonens vegne 

 

José Manuel BARROSO 

 

Formann 



 Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Høring av forslag til endringer i forskrift 17. desember 2013  
nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk 

  

    
    

 

30 
 

 

1.   SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFIKASJON AV BYGGEVARERS 

YTELSER 

 

Produsenter utarbeider ytelseserklæring og bestemmer produkttypen på grunnlag av de 

vurderinger og verifikasjon av byggevarers ytelser, som er utført under følgende 

systemer: 

 

1.1 System 1+ 

 

a) Produsenten gjennomfører: 

 

I. Produksjonskontroll i fabrikk  

II. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på fabrikkens anlegg av produsenten 

i henhold til fastsatt prøvingsplan  

 

b) Det utpekte produktsertifiseringsorgan treffer avgjørelser om utstedelse, 

begrensing, suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på 

grunnlag av følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:  

 

I. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving 

(herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for varen, 

II. førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i 

fabrikk, 

III. løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens 

produksjonskontrollen i fabrikk, 

IV. kontrollprøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget eller hos det 

tekniske kontrollorganet før varen bringes i omsetning. 

 

1.2 System 1 

 

a) Produsenten gjennomfører: 

 

I. Produksjonskontroll i fabrikk,  

II. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på produksjonsanlegg av 

produsenten i henhold til fastsatt prøvingsplan.  

 

b) Det utpekte produktsertifiseringsorgan treffer avgjørelser om utstedelse, 

begrensing, suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på 

grunnlag av følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:  
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I. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving 

(herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for varen, 

II. førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i 

fabrikk, 

III. løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens 

produksjonskontrollen i fabrikk. 

 

1.3 System 2+  

 

a) Produsenten gjennomfører: 

 

I. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving 

(herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for varen, 

II. Produksjonskontroll i fabrikk,  

III. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på fabrikkens anlegg av produsenten 

i henhold til fastsatt prøvingsplan.  

 

b) Det utpekte tekniske kontrollorgan for sertifisering av produsentens 

produksjonskontroll i fabrikk treffer avgjørelser om utstedelse, begrensing, 

suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på grunnlag av 

følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:  

 

I. førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i 

fabrikk, 

II. løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens 

produksjonskontrollen i fabrikk. 

 

1.4 System 3 

 

Produsenten gjennomfører en produksjonskontroll i fabrikk.  

Det utpekte laboratoriet vurderer byggevarens ytelser på grunnlag av prøving 

(stikkprøver foretatt på produksjonsanlegget), type beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for varen. 

 

 

1.5 System 4 

 

Produsenten gjennomfører  

 

I. en produksjonskontroll i fabrikk 
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II. en vurdering av byggevarens ytelser på grunnlag av prøving (stikkprøver 

foretatt på produksjonsanlegget), type beregning, tabellverdier eller 

beskrivende dokumentasjon for varen. 

 

Ingen oppgaver krever deltakelse fra et utpekt teknisk kontrollorgan. 

 

 

1.6 Byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for 

 

Tekniske kontrollorgan som ufører oppgaver under system 1+, 1 og 3, samt produsenter, 

som utfører oppgaver under system 2+ og 4, betrakter den europeiske tekniske 

bedømmelsen, som er utstedt for den gjeldende byggevare, som vurderingen av den 

gjeldende byggevares ytelser. Derfor utfører utpekte tekniske kontrollorgan organer og 

produsenter ikke de oppgavene, omhandlet henholdsvis i punkt 1.1, litra b), nr. I), punkt 

1.2, litra b), nr. I), punkt 1.3, litra a), nr. I), punkt 1.4, litra b), og punkt 1.5, litra a), nr. I). 

 

2. ORGANER INVOLVERT I VURDERING OG VERIFIKASJON AV 

BYGGEVARERS YTELSER  

 

Det skilles funksjonelt mellom følgende utpekte tekniske kontrollorgan involvert i 

vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:  

1) produktsertifiseringsorgan: Et organ, som i overensstemmelse med kapitel VII er utpekt  

til å utføre sertifisering av byggevarers ytelser  

2) Sertifiseringsorgan til produsentens egen produksjonskontroll: Et organ, som i overensstemmelse med  

kapitel VII er utpekt til å utføre sertifisering av produsentens produksjonskontroll i fabrikk 

3) laboratorium: Et organ, som i overensstemmelse med kapitel VII er utpekt til å måle, undersøke,  

prøve, beregne eller på andre måter vurdere byggevarers ytelser. 

 

3. HORISONTALE NOTIFISERINGER: VESENTLIGE EGENSKAPER, DER 

DET IKKE KREVES HENVISNING TIL EN RELEVANT HARMONISERT 

TEKNISK SPESIFIKASJON 

 

1 brannpåvirkning 

2 Brannmotstand 

3 utvendige brannpåvirkning egenskaper  

4 Akustisk ytelser  

5      Emisjon av farlige stoffer 
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7.5 Konsolidert versjon av forskrift om dokumentasjon og omsetning av 

produkter til byggverk 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 5 (direktiv 95/16/EF), kap. V nr. 2 

(direktiv 90/396/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 

305/2011, endret ved forordning (EU) nr. 574/2014, forordning (EU) nr. 568/2014),  kap. XXI nr. 

____ forordning (EU) nr. 1062/2013, kap. XXI nr _____ forordning (EU) nr. 157/2014, kap. XXIV 

nr. 1c (direktiv 2006/42/EF) og vedlegg IV nr. 10 (direktiv 92/42/EØF endret ved direktiv 

93/68/EØF). 

 

I. Innledende bestemmelser 

 

§ 1.Forskriftens virkeområde 

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, omsettes, 

markedsføres og distribueres for bruk i byggverk. 

 

§ 2.Omsetning, markedsføring og distribusjon av produkter 

Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter denne forskriften skal fritt 

kunne omsettes, markedsføres og distribueres. 

 

II. Krav til byggevarer som er CE-merket 

§ 3.Gjennomføring av byggevareforordningen samt delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter  

 

EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (Forordning (EU) nr. 305/2011, som endret ved 

forordning (EU) nr. 574/2014, forordning (EU) nr. 568/2014). om fastsettelse av 

harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 

89/106/EØF, Kap. XXI. nr______(forordning (EU) nr. 1062/2013), og Kap. XXI 

nr____(forordning (EU) nr. 157/2014),  gjelder som forskrift med de tilpasninger som 

følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

 

§ 4.Språk i ytelseserklæring 

Ytelseserklæringen jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 7 nr. 4, skal være på norsk eller 

på et annet skandinavisk språk. 

 

§ 5.Språk på anvisninger og sikkerhetsinformasjon 

Anvisningene og sikkerhetsinformasjonen jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 11 nr. 6, 

art. 13 nr. 4 og art. 14 nr. 2, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. 

 

§ 6.Varekontaktpunkt for byggevarer 

Direktoratet for byggkvalitet er varekontaktpunkt for byggevarer, jf. forordning (EU) nr. 

305/2011 art. 10. 

 

§ 7.Teknisk bedømmelsesorgan 

Teknisk bedømmelsesorgan jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 29 skal utpekes av 

Direktoratet for byggkvalitet. 
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§ 8.Tekniske kontrollorgan etter byggevareforordningen 

Tekniske kontrollorgan, jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art 40 skal utpekes av 

Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske 

kontrollorgan. 

Som grunnlag for utpekingen etter første ledd skal organet være akkreditert av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan. Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller 

likevel utpekes, forutsatt at direktoratet kan dokumentere at organet oppfyller relevante 

krav. 

 

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket 

 

§ 9.Virkeområde for kapittel III 

Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket. 

For byggevarer som bestilles eller lages for ett spesielt byggverk og 

produksjonsmetoden ikke inngår i produsentens ordinære virksomhet gjelder ikke § 10 

tredje ledd og § 12. 

For byggevarer uten vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i byggteknisk 

forskrift (TEK 10) gjelder ikke § 10 tredje ledd og § 12. 

 

§ 10.Dokumentasjon av vesentlige egenskaper 

Byggevarer som ikke er CE-merket skal ha slike egenskaper som, når byggevaren er 

forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverk tilfredsstiller grunnleggende krav til: 

a) Mekanisk motstandsevne og stabilitet 

b) Brannsikkerhet 

c) Hygiene, helse og miljø 

d) Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk 

e) Vern mot støy 

f) Energiøkonomisering og varmeisolering 

g) Bærekraftig bruk av naturressurser. 

Vesentlige egenskaper skal dokumenteres i den grad de er nødvendig for vurdering av 

byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres. 

Vesentlige egenskaper skal dokumenteres i henhold til en tilfredsstillende teknisk 

spesifikasjon. Det skal benyttes relevante beregnings-, prøvings- eller 

klassifiseringsstandarder. 

 

§ 11.Markedsdeltakernes plikter 

Produsent, dennes representant, importør og distributør, skal sørge for at vesentlige 

egenskaper til byggevarer er dokumentert og at tilfredsstillende produktdokumentasjon 

er tilgjengelig før byggevaren omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes i et 

byggverk. 

 

§ 12.Vurdering og verifikasjon av egenskaper 

For byggevarer med egenskaper som er av stor betydning for oppfyllelse av de 

grunnleggende krav til byggverk eller der det er stor sannsynlighet for variasjoner i 

produksjonsprosessen, skal tredjepartsorgan utføre spesifiserte oppgaver i forbindelse 

med dokumenteringen av byggevarens vesentlige egenskaper. For CE-merkede 
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byggevarer er systemer for vurdering og verifikasjon av egenskaper eller ytelser vedtatt 

av EU-kommisjonen. Tilsvarende vurdering og verifikasjon skal gjennomføres for 

sammenliknbare byggevarer som ikke er CE-merket. 

Tredjepartsorgan skal være akkreditert for de aktuelle oppgavene. Der slik 

akkreditering ikke er mulig skal tredjepartsorganet dokumentere tilsvarende 

kompetanse. 

 

§ 13.Innhold i dokumentasjonen 

Dokumentasjonen skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens 

og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske 

spesifikasjoner som er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan 

som har utført oppgavene beskrevet i § 12 første ledd, hvilke oppgaver som ble utført og 

når disse ble utført. 

Byggevaren skal ledsages av nødvendige anvisninger og sikkerhetsinformasjon. 

Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på 

norsk eller et annet skandinavisk språk. 

 

§ 14.Gjensidig godkjenning 

Dersom et produkt til byggverk lovlig kan omsettes i annet EØS-land, skal produktet 

godtas omsatt i Norge uten ny prøving eller kontroll. 

Det kan likevel kreves ytterligere produktdokumentasjon i tilfeller der det kan påvises 

forskjell mellom beskyttelsesnivåene i Norge og andre EØS-land. Krav om ytterligere 

produktdokumentasjon må være nødvendig og proporsjonalt, jf. EØS-avtalen artikkel 13. 

 

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel 

 

§ 15.Virkeområde for kapittel IV 

Dette kapitlet gjelder for løfteinnretninger og varmtvannskjeler. 

 

§ 16.Løfteinnretning 

Bestemmelsen gjelder for permanent løfteinnretning som heis, løfteplattform, rulletrapp, 

rullende fortau og trappeheis med unntak av løfteinnretning som del av 

produksjonsprosess. Følgende krav gjelder: 

a) Heis og tilhørende sikkerhetskomponenter skal tilfredsstille Heisdirektivet 

Definisjonen av heis fremgår av Maskindirektivet artikkel 24: Løfteinnretning 

som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av heisstol, som beveger seg langs faste 

styreskinner og med en helning på mer enn 15 grader i forhold til et vannrett 

plan og som er beregnet til å transportere personer, personer og gods eller 

gods alene hvis heisstolen er tilgjengelig, dvs. At en person kan gå inn i 

heisstolen uten vanskeligheter og at den er utstyrt med betjeningsanordninger 

inne i heisstolen eller er innenfor rekkevidde av personen i heisstolen. 

Løfteinnretning som beveger seg langs en fast bane selv om den ikke beveger 

seg langs faste styreskinner, hører under Maskindirektivet. 

Med heisstol skal forstås den del av en heis som bærer personer, personer 

eller gods eller gods alene som skal heises opp eller senkes ned. 
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Løfteinnretning som beveger seg med en hastighet lik eller under 0,15 m/s 

defineres som andre løfteinnretninger. 

b) Andre løfteinnretninger skal tilfredsstille Maskindirektivet. 

c) Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal samsvarsvurdering utføres av teknisk kontrollorgan. 

Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante 

sikkerhetskrav i direktivene. 

d) For heis og tilhørende sikkerhetskomponenter skal installatøren av heis etter Heisdirektivet og for andre løfteinnretninger etter Maskindirektivet få utført samsvarsvurdering 

etter framgangsmåte fastsatt i de respektive direktivene. 

 

§ 17.Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel 

Bestemmelsen 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 

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. 

 

§ 18.CE-merking av løfteinnretninger og varmtvannskjeler 

Et CE-merke viser at et produkt tilfredsstiller en teknisk spesifikasjon. Med teknisk 

spesifikasjon i denne bestemmelse menes harmoniserte produktstandarder for 

løfteinnretninger og varmtvannskjel som bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende 

eller nasjonale tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de 

grunnleggende krav og som er bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende. 

Følgende produkter skal påføres CE-merke som angitt i gjeldende direktiver for 

produktene: 

a) heis og tilhørende sikkerhetskomponenter som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Heisdirektivet 

b) løfteinnretning som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Maskindirektivet 

c) varmtvannskjel som er i samsvar med krav angitt i direktivet om varmtvannskjeler CE-merket skal påføres produktet av produsent eller dennes representant. CE-merket skal 

bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming: 

  

 

Dersom CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik de framgår 

av modellen ovenfor overholdes. 

CE-merkingen skal omfatte krav angitt i gjeldende direktiv for produktet og kan være 

a) identifikasjonsnummeret for det organ som har deltatt i produksjonskontrollfasen 

b) produsentens navn eller identifikasjonsmerke 
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c) de to siste sifrene i det året da merkingen ble påført og om nødvendig produktsertifikatets nummer 

d) deklarerte produktegenskaper, klassifisering og lignende som angitt i direktiv for produktet. 

De ulike delene som CE-merket består av, skal så langt som mulig ha samme høyde og 

ikke være under 5 mm. 

Opplysninger som er nødvendige ut fra et sikkerhetssynspunkt skal være på norsk. 

 

§ 19.Teknisk kontrollorgan for løfteinnretninger og varmtvannskjel 

Et teknisk kontrollorgan skal attestere at produkter til byggverk som omfattes av dette 

kapittel, er i samsvar med den gitte tekniske spesifikasjon. 

Tekniske kontrollorgan skal utpekes at Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 

16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan. 

Som grunnlag for utpekingen av et teknisk kontrollorgan skal organet være akkreditert 

av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et teknisk kontrollorgan som ikke er akkreditert 

kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at utpekende myndighet kan 

dokumentere at organet oppfyller relevante krav. 

 

V. Fellesbestemmelser 

 

§ 20.Forbud mot villedende informasjon 

Det er ikke tillatt å benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede 

om et produkt til byggverks lovlige bruk i et byggverk eller om produktets egenskaper. 

 

§ 21.Tilsynsmyndighet 

Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk. 

Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak som fattes av 

tilsynsmyndigheten. 

 

§ 22.Tilsyn med produkter til byggverk 

Tilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som 

er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av produkt til 

byggverk, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar eller vurdering og 

verifikasjon av egenskaper, og test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved 

utarbeidelse av produktdokumentasjonen. 

Tilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses 

nødvendig for å kunne utføre vurdering av produktet. 

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes 

produkt som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig 

eller uriktig dokumentasjon eller hvor produktet kan medføre fare for sikkerhet, helse 

eller miljø, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak 

etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven § 29-7, melde forholdet til 

tilsynsmyndigheten. 

Dersom produsent eller dennes representant trekker et produkt som ikke har 

tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig 

dokumentasjon eller hvor produktet kan medføre fare for sikkerhet, helse og miljø, 

tilbake fra markedet, skal det sendes melding til tilsynsmyndigheten. 
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§ 23.Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten 

Ved brudd på reglene i denne forskriftens kapittel II, brukes virkemidlene i forordning 

(EU) nr. 305/2011 kap. XIII. 

Ved brudd på reglene i denne forskriftens kapittel III og IV, brukes følgende 

virkemidler: 

a) Dersom tilsynsmyndigheten finner at produkt til byggverk ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon etter forskriften, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon, 

kan den gi pålegg om å stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produktet inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger. 

b) Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om å kalle tilbake produkt som beskrevet i første ledd fra markedet eller kan kreve andre tiltak for å sikre at produktet bringes i 

overensstemmelse med forskriften. 

c) I tilfeller der vanlig eller forventet bruk av produkt til byggverk kan utgjøre en alvorlig risiko for sikkerhet, helse eller miljø, kan tilsynsmyndigheten midlertidig stanse 

omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produkter for å utføre nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger. 

Tilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 32-5 dersom 

pålegg etter første eller annet ledd i denne paragrafen ikke etterkommes. 

 

§ 24.Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse 

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8 

annet ledd inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av 

denne forskriften. 

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og 

inntil kr 100 000 for vesentlige avvik. 

Høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i annet ledd kan ilegges ved alvorlige 

overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 25. 

Overtredelsesgebyr kan uansett ikke overstige kr 200 000 for samme handling enten 

den medfører én eller flere overtredelser. 

 

§ 25.Utmåling av overtredelsesgebyr 

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan tilsynsmyndigheten legge vekt på: 

a) Hvor alvorlig overtredelsen er 

b) Om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriftens § 23 er fulgt 

c) Om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr 

d) Om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst 

e) Om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt 

f) Om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon. 

 

§ 26.Gebyr 

Tilsynsmyndighetene kan kreve at den som produserer eller importerer et produkt etter 

denne forskrift helt eller delvis skal dekke kostnadene for testing og inspeksjon som 

anses som nødvendige for å vurdere et produkts egenskaper og virkninger. Kostnadene 

er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

§ 27.Ikrafttredelse, overgangsbestemmelse og endringer i andre forskrifter 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. 

Forskriften får bare anvendelse på produkter som er produsert, omsatt og markedsført 

etter at den er trådt i kraft. Byggevarer som er produsert, omsatt og markedsført før 

ikrafttredelsen behandles etter forskrift 26. mars 2010 nr. 489 kapittel 3 slik det lød før 
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ikrafttredelsen av denne forskriften. 

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om 

tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift): - - - 

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om 

byggesak (byggesaksforskriften) § 12-3 bokstav a: - - - 

 

Forordning (EU) nr. 305/2011 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 305/2011) 

slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med 

de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til 

avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 305/2011 se her.  

 

Forordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 

 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 1062/2013) 

slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de 

endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens 

protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2013 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av 

forordningen i vedlegg a til høringsnotatet).  

 

Forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 

 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 157/2013) 

slik Kommunal- og moderniseringsdepartement tolker denne del av EØS-avtalen med de 

endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens 

protokoll 1 mv. 

 

For å lese forordning (EU) nr. 157/2013 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av 

forordningen i vedlegg b til høringsnotatet).  

 

Forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014  

 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 574/2014) 

slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de 

endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens 

protokoll 1 mv. 

 

For å lese forordning (EU) nr. 574/2014 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av 

forordningen i vedlegg c til høringsnotatet). 

Forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 2014  

 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 568/2014) 
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slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de 

endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens 

protokoll 1 mv. 

 

For å lese forordning (EU) nr. 568/2014 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av 

forordningen i vedlegg d til høringsnotatet).  
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