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NOTAT  

Gjelder: Produkter til byggverk i byggefase og bruksfase 
Fra: Vidar Stenstad 
Til: xxx 
Kopi: xxx 
Dato: 29.01.2021 
Ref:  xx/xxxx 

 

 

Byggefasen 

• Produsenten skal dokumentere produktegenskapene for et produkt slik det blir anvendt/montert 
i byggverket («end use conditions») 

• Ansvarlig prosjekterende skal avklare om produktet kan benyttes i et aktuelt byggverk 
• Ved ferdigstillelse skal byggverket oppfylle krav i TEK 
• Inntil 5 år etter at ferdigattest er utstedt skal ansvarlige foretak oppbevare dokumentasjon for 

oppfyllelse av sin ansvarsrett, og kommunen kan gi pålegg om retting eller utbedring. 
 

Bruksfasen 

• Fra første bruksdag gjelder brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter 
• Forskrift om brannforebygging sier om eiers plikter bl.a.: 
 

§ 4.Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. 

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage 
brann eller begrense konsekvensene av brann. 

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for 
bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for 
brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk 
samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. 

§ 5.Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger 

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som 
skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at 
de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: 

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket 

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. 

Produkter til byggverk i byggefase og bruksfase 



   
 

 
2  

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets 
størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 

 

• Eier har altså ansvar for at byggverket fra første bruksdag oppfyller kravene som gjaldt for 
byggverket ved ferdigattest. 

• Kommunen skal gjøre risikobasert tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Tilsynet vil i 
praksis sjelden omfatte for eksempel vanlige boligbygninger. 

 

Etter ferdigstillelse kan altså en huseier gjøre mange «tiltak» på byggverket som kan redusere 
brannsikkerheten, for eksempel montere isopor på stueveggen, uten at dette vil bli oppdaget og fulgt 
opp av myndighetene. Vi har ingen periodisk kontroll («EU-kontroll») av byggverk. 

 

På oppdrag fra Statens bygningstekniske etat gjorde SINTEF NBL for mange år siden en undersøkelse 
av etterbehandling av overflater i rømningsvei (Rapport NBL A02113). Rapporten konkluderer med at 
mange lag med etterbehandling med tapet og maling kan føre til at opprinnelig overflateklasse ikke 
lenger er oppfylt. Tilsvarende kan selvsagt være tilfelle for utvendige overflater. 

 

Samme problemstilling kan gjelde for mange andre branntekniske krav og ytelser i regelverket. 
Tilstanden og funksjonaliteten vil i praksis i mange tilfeller bli redusert over levetiden. 
Konsekvensene av dette er som regel små, og vanskelig målbare, blant annet fordi brann er en 
sjelden hendelse. I et konkret branntilfelle kan det imidlertid ha stor betydning for utfallet, f.eks. om 
brannskillende konstruksjoner er skadet eller selvlukkende dører ikke fungerer. 

 

Dette betyr likevel ikke at preaksepterte ytelser som representerer det kvalitets- og sikkerhetsnivået 
myndighetene anser å være akseptabelt for nybygg, kan reduseres (dvs. at sikkerhetsnivået kan 
senkes). 


