
VTBVTB

VÅTROMSDAGENE 2022

Forskrift til avhendingslova (tryggere 
bolighandel), NS 3600 og krav til 

dokumentasjon

September 2022 – Arne Hansen



VTBVTB



VTBVTB

Redusere konfliktnivå ?
Gi betryggende informasjonsgrunnlag ved boligkjøp ?

Bidrar den nye forskriften og revidert NS 3600 virkelig til mindre konfliktsnivå ?
Er dokumentasjonskravet definert godt nok og/eller svekket ?
Er dokumentasjonskravene i PBL og TEK ivaretatt ? 
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Forskrift til avhendingslova

§ 1.1. Formål

«Formålet med forskriften er å tilrettelegge for at det utarbeides 
tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende 
informasjonsgrunnlag før et boligkjøp»

Hvilken dokumentasjon gir betryggende 
informasjonsgrunnlag ?
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NS 3514



VTBVTB

VTEK 17 § 13-15 / Analyse /BVN

Hva så hvis ikke ?

§2-2. Våtrom
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§2-2. Våtrom
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§2-2. Våtrom
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Hulltaking kan også unnlates når den bygningssakkyndige vurderer 
det som unødvendig, for eksempel fordi våtrommet har et system 
for fuktovervåking, eller fordi boligen er nylig oppført eller renovert 
og har våtromssertifikat eller annen tilsvarende dokumentasjon på 
funksjonstesting.

• Hva er våtromssertifikat på bolig ?
• Dersom det menes at den utførende har våtromssertifikat….. ?  

Er det dokumentasjon på riktig prosjektert og utført ?

§2-2. Våtrom
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§2-2. Våtrom

Er bedømmelsen og konklusjonen 
forskjellig på de to her ??
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§2-2. Våtrom
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NS 3600 (2018)

Forord (utdrag fra endringene i forhold til NS 3600 2013):
«Krav som gjelder dokumentasjon er endret. Manglende dokumentasjon skal 
ikke automatisk gi lavere tilstandsgrad med mindre det er angitt»

Orientering (utdrag):
«Formålet med dokumentet er å bidra til en enhetlig analyse av, og teknisk 
informasjon om, boligen for å kunne redusere konfliktnivå ved omsetning. 
Datagrunnlaget som framkommer av tilstandsanalysen, kan også brukes til 
utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og ved utleie»
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Bare søknadspliktige tiltak har uavhengig kontroll
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Dokumentasjon

Hva skal dokumenteres ?
Hvordan skal det dokumenteres ?
Hvem skal dokumentere ?
Hva er tilgjengelig dokumentasjon ?
Hva er tilstrekkelig dokumentasjon ?
Er utført uavhengig kontroll god nok dokumentasjon ?

Hvem bedømmer dette ? – Den bygningssakkyndige ?

Hvilken tilstandsgrad settes på manglende, ikke 
tilstrekkelig dokumentasjon ?
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Ref. Forskrift til avhendingslova (tryggere 
bolighandel) § 2-2.
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Dokumentasjon av hva ?

• Ingen reell KS

Økende krav fra myndigheter
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BLE VI NOE KLOKERE ?

• Hva skal dokumenteres ?

• Hvordan skal det dokumenteres ?

• Hvem skal dokumentere ?

• Hva er tilgjengelig dokumentasjon ?

• Hva er tilstrekkelig dokumentasjon ?

• Er utført uavhengig kontroll god nok dokumentasjon ?

Er viktige bedømmelser kun opp til den bygningssakkyndiges kompetanse ?

Og er det greit ?
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TEK 17 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

§ 2-1 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt
§ 2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering

§ 2-3. Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

§ 2-4. Dokumentasjon av utførelsen

TEK 17 Kap. 3 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

§ 3-1 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

TEK 17 Kap. 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen

§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen

TEK har langt på vei svaret
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Så lenge ikke hverken NS 3600 eller forskrift til 
avhendingslova (tryggere bolighandel) definerer 
bedre (eller ikke i det hele tatt) hva slags type 
dokumentasjon som kreves, har vi fortsatt ikke fått 
noe hjelp og.………. 

Det er opp til hver enkelt «bygningssakkyndige» 
hva slags dokumentasjon de ulike bad har og får.

PÅSTAND ?
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Til ettertanke for neste revidering 

og videre utvikling

Takk for meg !
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TEK 17 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

§ 2-1 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt
(1) Det skal dokumenteres at kravene i forskriften er oppfylt i det ferdige byggverket

(2) Dokumentasjonen skal være skriftlig.

(3) Oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk 
Standard eller likeverdig standard.

§ 2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering

(1) Kravene til ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles.

(2) Der kravene til ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse av funksjonskravene i 
forskriften dokumenteres enten

a) ved bruk av preaksepterte ytelser, eller

b) ved analyse som viser at ytelsene oppfyller funksjonskravene i forskriften.

TEK har langt på vei svaret
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TEK 17 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

§ 2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering

(3) Dersom oppfyllelse av funksjonskravene i forskriften dokumenteres ved analyse, 
skal det påvises at den anvendte analysemetoden er egnet til og gyldig for formålet. 
Forutsetningene som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal 
angi nødvendige sikkerhetsmarginer.

(4) Dokumentasjonen skal beskrive hvordan byggverket skal utformes og hvilke ytelser 
som er lagt til grunn. De fastsatte ytelsene skal gi et tilstrekkelig underlag for 
detaljprosjekteringen.

TEK har langt på vei svaret
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TEK 17 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

§ 2-3. Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag
(1) Det skal dokumenteres at de prosjekterte løsningene og 
produktspesifikasjonene oppfyller de fastsatte ytelsene.
(2) Det skal utarbeides et produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen.

§ 2-4. Dokumentasjon av utførelsen
Det skal dokumenteres at utførelsen og valgte produkter er i samsvar med 
produksjonsunderlaget.

TEK har langt på vei svaret
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TEK 17 Kap. 3 Dokumentasjon av byggevarer

§ 3-1 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

(1) En byggevare skal ha forsvarlige egenskaper, som bidrar til at byggverk 
oppfyller kravene i denne forskriften. Egenskapene må kunne dokumenteres.

TEK 17 Kap. 4 Dokumentasjon for FDV

§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen

(1)Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt 
ansvarsområde, framlegge den nødvendige dokumentasjonen for ansvarlig 
søker. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, 
forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og 
anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte.

TEK har langt på vei svaret
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TEK 17 Kap. 4 Dokumentasjon for FDV

§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen

(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.

§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen

Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av 
byggverket.

TEK har langt på vei svaret


