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Om Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
– og hva vi skal ha fokus på …

styrke kompetanse og fremme seriøsitet



Byggevarer - regelverket – omsetning og bruk
Omsetning - DIBK

 EU: CE-merking – Byggevareforordningen 1. juli 2013 

 Norge: Forskrift om dokumentasjon av byggevarer 1.jan. 2014 + 
standarder

• alle produkter til byggverk av vesentlig betydning

• obligatorisk CE for produkter med harmonisert standard

• krav til produsent og omsetningsledd

• plikt for myndighetene om markedstilsyn

Bruk - kommunen 

SAK 10 (§ 5-5 bokstav e)

• Ansvarlige foretak skal påse at det er produktdokumentasjon før 

bruk i byggverk - tilsyn 2016 og 2017



Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til 
byggverk (DOK)

– Skille mellom krav til omsetning byggevarer (DOK) og krav til 
bruk av byggevarer i byggverk (TEK).

– Krav om CE-merking for byggevarer der det foreligger en 
europeisk harmonisert (EN) produktstandard

– Krav om ytelseserklæring med opplysninger om minst en 
egenskap

– Ikke gitt at en byggevare som kan omsettes kan brukes i et 
byggverk

– Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er 
byggevarer, så lenge de påvirker byggverkets grunnleggende 
krav. Vannledninger og tappearmaturer er også byggevarer, og 
skal ha produktdokumentasjon.
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Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

505.12.2017

– Kap II Krav til byggevarer som er CE-merket

– Kap III Krav til byggevarer som ikke er CE-merket

– Forskjell mellom omsetning og bruk

– DOK

– TEK



Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til 
byggverk (DOK)

– Direkteimport til byggeplass i Norge er definert som 
omsetning. Den som tar inn varen har ansvar for at 
dokumentasjon av egenskaper foreligger.

– 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

30.05.2017Miljø og brannforebyggende konferansen 2017 6



Markedstilsyn

Mål
• Alle produkter til byggverk skal ha dokumentasjon etter krav i DOK

• Vi skal ha full oversikt over det norske byggevaremarkedet

Formelt manglende samsvar
• feil eller ikke påført CE-merke
• feil eller ikke utarbeidet ytelseserklæring
• ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig teknisk dokumentasjon

Sanksjoner
• pålegge å bringe det manglende samsvar til opphør
• egnede tiltak for å forby eller begrense omsetningen av varen på 

markedet, trekke tilbake eller tilbakekalle 
• vi kan kreve å få vite hvem mottakerene er
• overtredelsesgebyr – inntil 100 000 
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Bruk av produkter

30.05.2017

• Må ses i sammenheng med SAK10 §5-5.

Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket

• §5-5 e. …dokumentasjon for oppfyllelsen av byggteknisk forskrift kapittel 2 og §
3-1 tredje ledd

• Skal oppfylle relevante bestemmelser i TEK10/17

• Ansvarlig foretak skal kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig 
produktdokumentasjon
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TEK 17 Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

905.12.2017

– § 15-5. Innvendig vanninstallasjon og § 15-7. Utvendig vannforsyningsanlegg 
med ledningsnett

– (1) Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at

– a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på 
drikkevannet eller medføre helsefare

Veiledning til bestemmelsen

• For plastbaserte materialer er det spesielt viktig med oppmerksomhet på 
utlekking av organiske stoffer og bakterievekst.

• Grenseverdier for helseskadelige stoffer i drikkevann er gitt i forskrift om 
vannforsyning og drikkevann.

• Preaksepterte ytelser

• Det må velges produkter som tilpasses vannkvaliteten slik at det opprettholdes 
god drikkevannskvalitet på tappestedet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868?q=drikkevannsforskriften


Veiledningen i TEK 10

1005.12.2017

– For å sikre god hygiene i vannledningsnettet må det anvendes dokumenterte 
produkter, i henhold til krav som følger av forskrift om omsetni0og dokumentasjon av 
byggevarer. Eksempler på dokumenterte produkter kan være armaturer testet i 
henhold til NS-EN-817 Sanitær tappearmatur – Mekaniske blandere (PN 10) –
Generelle tekniske kravv, NS-EN 1111 Sanitær tappearmatur – Termostatbatterier (PN 
10) – Generelle tekniske krav og produkter som oppfyller NKB produktregler 4.

https://dibk.no/byggeregler/tek/1/1/
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=347257
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=136056


Nordic Comittee on Building
Regulations
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Klassifiseringen

1205.12.2017

–Metallisk

–Organisk

–Sementbasert



Table 8 Limit values for three main assessed element for 
metallic taps in the Nordic Countries

1305.12.2017



Utlekkingstest for produkter i kontakt med drikkevann –
forslag til revidert grenseverdi for Pb i NKB testmetode

1405.12.2017

– Verdens helsorganisasjon (WHO) har publisert retningsgivende verdier for 
drikkevannskvalitet siden 1958. Siden den gang har den anbefalte maksimale 
konsentrasjonen i drikkevannet blitt redusert fra 100 μg/L til 10 μg/L. Det generelle 
anbefalingen fra WHO i dag er å holde konsentrasjonen av Pb så lav som mulig.

– I Norge benyttes NKB produktregler for å bestemme utlekkingen av Pb fra metalliske 
produkter. Utlekkingskravet for Pb på 20 μg i NKB 4 ble publisert i 1986 og er basert på 
daværende helsekriterier og retningsgivende verdier. Det vil derfor være riktig å 
benytte et revidert utlekkingskrav på 5 μg for NKB 4, noe som allerede er innført i 
Sverige og Danmark.
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