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Høringsuttalelse: Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk
forskrift (TEK 10)
NBEF mener forskriftsutkastets bør tas inn i byggteknisk forskrift kapittel 3
Byggverk bør i forordningen defineres som bygg, anlegg og installasjoner. En
harmonisering av definisjoner bør skje i byggteknisk forskrift
Bestemmelsen om gjensidig godkjenning (§ 14) skal stå i forskriften
Norges bygg- og eiendomsforening NBEF viser til høringsbrev datert 11. september 2013 hvor
departementet ber om uttalelser. Byggherre har ikke en direkte rolle i Byggevareforordningen, men
ser at harmonisering av dokumentasjonskrav er viktig for å sikre informerte beslutninger om innkjøp
av byggevarer på like vilkår, noe som er i byggherrens interesse. Blant annet gjelder dette
mulighetene til å kunne foreta miljø-, klima-, og LCC-vurderinger av ulike konfigurasjoner av
byggevarer. NBEF arbeider gjennom bSN Byggherreforum for harmoniserte beskrivelser av
byggevarer i standardiserte digitale objektbiblioteker (basert på IFC-standarder) til bruk i openBIM.
En effektiv implementering av Byggevareforordningen vil forhåpentligvis gjøre dette arbeidet lettere.
Vi har også et nært samarbeid med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse om utarbeidelse av
høringsinnspill, og henviser til deres arbeid under avsnittet «dokumentasjon av byggevarer».
Vi har noen kommentarer og merknader, se nedenfor.

Strukturen på regelverket og plassering av forskriftsutkastet
NBEF mener det er hensiktsmessig at forskriftsutkastet innarbeides i TEK. Selv om kravene retter seg
mot produsenter og distributører av byggevarer, mener vi at det vil virke bevisstgjørende og bidra til
en bedre oversikt om forslaget innarbeides i TEK kapittel 3. Forenkling av byggeforskriftene er et mål,
men vi er redd at en ny forskrift vil bidra til å komplisere. Bygg er komplekse sammensetninger av
mange byggevarer, og må sees i sammenheng. TEK er godt kjent og bør være den sentrale forskriften
som alle aktørene forholder seg til.
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Oversettelsen av forordningen
Definisjon av byggverk bør i forordningen defineres som bygg, anlegg og installasjoner. En
harmonisering av definisjoner bør skje i byggteknisk forskrift. Det står i oversettelsen av
forordningen av «miljødeklarasjoner bør benyttes til å dokumentere miljøegenskapene der slike er
tilgjengelige». Samtidig forstår vi det som om forordningen tydelig uttrykker at harmoniserte
produktstandarder skal benyttes der standarder finnes. Vi mener at ordet skal mindre tvetydig og
bør brukes.

Dokumentasjon av produktegenskaper (§ 11)
Her henviser NBEF til høringsuttalelse med utdypende begrunnelse gitt av Grønn Byggallianse og
Norsk Eiendom, som vi støtter fullt ut.

Om bestemmelsen om gjensidig godkjenning skal stå i forskriften (§ 14)
Vi mener at bestemmelsen om gjensidig godkjenning (§ 14) skal stå i forskriften. Nasjonalt
Varekontaktpunkt (foreslått som DiBK) bør angis eksplisitt i forskriften og gis anledning til å fastsette
strengere krav til produktdokumentasjon grunnet i spesielle beskyttelsesnivå, dvs norske klima- og
naturpåkjenninger.
NBEF ønsker departementet lykke til med gjennomføringen av Byggevareforordningen.

Med vennlig hilsen
Norges bygg- og eiendomsforening NBEF

Eystein C. Husebye, Daglig leder
tel: +47 6752 6021; fax: +47 6752 6011 mob: +47 9265 7997 eystein@nbef.no www.nbef.no
NBEF har ca 125 medlemmer, hvorav svært mange representerer offentlige byggeiere. Vårt formål er
bl.a. å definere og sette agenda for byggherre, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi
medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler. Bærekraftig
eiendomsledelse er en ledesnor for vårt arbeid – og vårt mål er «gode bygg for et bedre samfunn».
NBEF er sekretariat for LCC Forum, som arbeider for bedre praksis, metoder og verktøy for
livsløpsplanlegging av bygninger.
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