
Våtrom – rettsregler og 

dokumentasjon. 

«I helvetes forgård for enkelte»
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• Styreleder i Hey’di –konsernet



Regler/avtaler/dokumentasjon
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Ut med gule bøtter, inn med hvite
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Startskuddet

Alltid begynn med tilbud og avtale.

 Tilbudsdokumenter

 Kontrakt

⚫ Hva er avtalt ?

⚫ Man kan fravike de fravikelige 
lovskravene ved arbeid for 
næringsdrivende

 Hva som er avtalt, er 
utgangspunktet for hva som skal 
leveres av arbeid og dokumentasjon

GLEMMES OFTE !!!!
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Startskuddet

 Hva er man ansvarlig for (særskilt 
avtale eller rettsregler?)

 Hvem er man ansvarlig overfor?  
(forbruker/entreprenør 
/tiltakshaver)

 Når er man ansvarlig? (ved avtalt 
dato, overleveringsdato, ved 
arbeidets avslutning eller når lov 
eller forskrift krever det)
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Startskuddet

Hvem er man ansvarlig overfor ?

 Ansvar overfor tiltakshaver (direkte eller indirekte)

 Ansvar overfor totalentreprenør/kontraktspart

 Ansvar overfor det offentlige 
(søknader/prosjekteringsgrunnlag etc)
⚫ Gjennom høyesterettspraksis er det avklart at den ansvarlige 

etter plan- og bygningsloven kan ha erstatningsansvar etter 
reglene om erstatning utenfor kontrakt også overfor 
tredjemenn. Lagmannsretten viser til Høyesteretts dommer i 
Rt-2015-276 (Bori), HR-2017-1834-A (Branncelle) og senest 
HR-2020-312-A (moderert form, grad av skyld)

⚫ Betyr i praksis at dersom man ikke har fulgt offentligrettslig 
regler, kan andre kontraktsparter (kunder/forbruker) kreve 
erstatning ved tap (avhengig av skyld)
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Tilbud og kontrakt 

Avtale seg ut eller inn i problemstillingen
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Konflikt forbruker
Trigger – «Gratis» advokathjelp til kjøpere av 

håndverkstjeneste
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Konflikt profesjonelle

Underentreprenør

 Gjerne 120 siders kontrakter med 
basis i NS 8415 eller NS 8416

⚫ Ofte ubalanserte kontrakter der 
totalentreprenøren er av større format.

⚫ Avtalebasert
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Dokumentasjon våtrom 

(produktnivå)

 Skille mellom kravene

⚫ Lov- og forskriftskrav

 Dokumentasjonskrav som skal 
overleveres tiltakshaver

 Dokumentasjonskrav som er til for det 
offentlige (tilsyn)

⚫ Markedskrav 

(herunder avtalte krav opp mot

totalentreprenør, tiltakshaver m.v.)
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Markedskrav
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Bærekraftsmål

 Politisk

 Ikke rettslig gjeldende før vi har en 
lov eller forskrift som gir føringer

 I Norge nås målene med 
markedskrav sammen med lov- og 
forskriftskrav.
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Kort om rettsreglers fødsel

(meget enkelt forklart)

 Kan komme som direktiver eller 
forordninger via EU

⚫ EØS relevante regler blir da til en 
endring i lov eller forskrift, og gjelder 
da i Norge.

 Stortingets gjør lovvedtak som  
sanksjoneres av Kongen i statsråd

 Delegasjon til eks. et departement 
til å utarbeide en forskrift
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Regler for våtrom må 
ha et rettslig 
«opphav».



Kort om rettsreglers fødsel

(meget enkelt forklart)

 Finnes det en rettsregel hvor fallet i våtrommet skal være 
1:100 eller 1:50 ?
⚫ Nei

 Er det en rettsregel at sluket skal være 2,5 cm under 
terskel?
⚫ Nei

 Dette er pre-aksepterte ytelser (man er uansett innenfor 
forskriftskravet hvis man oppfyller de pre-aksepterte 
ytelser). Slike spesifikke ytelser finner man i veiledning til 
teknisk forskrift.

 Veiledning er ikke lov eller forskrift og er i rettslig 
sammenheng en rettskilde under lov, forskrift forarbeider 
og rettspraksis.
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Rettsregler (main point)

 Kong Christian Den Femtis Norske 
Lov (1687) – «and still going
strong…»

 Prinsippet om at avtaler skal holdes 
(pacta sunt servanda) 

 ”En hver er pligtig at efterkomme
hvis hand med Mund, Haand og 
Segl lovet og indgaaet haver”.
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Rettsregler (main point)
 Avtaleloven (Hva som er avtalt/tilbudsdokument etc)

 Håndverkstjenestelov (alternativt Bustadoppføringslova) 

 Plan- og bygningsloven

⚫ § 20-1 Hva som skal omsøkes

⚫ § 23-5 Ansvarlig prosjekterende

⚫ § 23-6 Ansvarlig utførende

⚫ § 21-10, 2 ledd (FDV), tekn inst

 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

⚫ § 2-1 (bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, bod til bad)*

⚫ § 13-15 Våtrom

⚫ § 11-8 Brannceller eks v.v. bereder / rør bryter branncelle

⚫ § 4-1 FDV tekn inst.

 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

⚫ § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse*

⚫ § 14-2 Uavhengig kontroll

 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (Dok
forskriften)

⚫ Kap 2 og 3 (Byggevareforordningen om produkter til byggverk 
som skal ha tilstrekkelig dokumentasjon.)

 Produktkontrolloven § 3 a – Substitusjonsplikt (utført vurdering)
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Rettsregler for det offentlige

Dokumentasjon overfor kommunen

 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 5-5.

 Dokumentasjon som viser oppfyllelse av lov- eller forskriftskrav 
skal foreligge i tiltaket. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig 
ved tilsyn. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet 
skandinavisk språk. Dette gjelder blant annet

Tillatelse, tegningsmateriell, produksjonsunderlag, samsvarserklæringer, kontrollerklæringer
dokumentasjon for driftsfasen, jf. byggteknisk forskrift kapittel 4, dokumentasjon for 
oppfyllelsen av byggteknisk forskrift kapittel 2 og § 3-1 tredje ledd,

dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav som følger av kapittel 9 til 11, kopi av 
søknad med tiltakshavers signatur ved bruk av elektronisk søknad, avfallsplan, 
dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse, jf. 
byggteknisk forskrift § 9-6, § 9-7 og § 9-9.
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Avtalebasert dokumentasjon

 Byggebransjens våtromsnorm.
Oppføring som regulerer at 
våtrommet skal oppføres i henhold 
til BVN.

⚫ Gir særskilte plikter for utførende

⚫ Utvidet dokumentasjon

⚫ Utvidet FDV

⚫ Utvidet kvalitetssikring

⚫ Gir uttalelige krav til dokumentasjon

 Håndverkerenes Våtromsveileder
(HVV).  Utvidet ansvar.
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Avtalebasert dokumentasjon

 Dokumentasjon som tilfredsstiller 
teknisk tilstandsanalyse av bolig, 
NS 3600.

⚫ TG 0 til TG 3

⚫ Bør innehold lokasjon, hva som er 
utført, beskrivelse (prosjektering), 
datering, utførende foretak, info om 
søknadsplikt eller ikke, off. tillatelser og 
søknadsdok. og til slutt en 
produktoversikt med 
produktdatablader.
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Avtalebasert dokumentasjon

 BIM (Bygningsinformasjons- modellering)

 ISO 14001 om miljøstyring

 NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for 
kvalitet

 Norske standarder (NS) – Må avtales for å 
være gyldig mellom partene

 Om at bygget/våtrommet skal tilfredsstille 
en ytelse i Breeam Nor

 Krav om at produkter har EPD
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Bransjens mest tullete påstand og 

største (og lengste) løgn…….

⚫ Det skal være samsvar mellom 
produkter i et våtrom ???????????

⚫ Fortsettelse følger…….
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Dokumentasjon av selve 

våtrommet (minstekrav)

 Forskriftskrav til prosjekteringsdokumentasjon ved søkn.pl tiltak 
(PBL § 23-5 og SAK10 § 12-3 bokstav b)

 Generelle forskriftskrav til produksjonsunderlag og 
dokumentasjon av utførelse (§§ 2-3 og 2-4 i TEK17)

 Forskriftskrav til at det foreligger produktdokumentasjon på 
benyttede produkter (PBL § 29-7 og dok-forskriften)

 Forskriftskrav for dokumentasjon av samsvar mellom 
prosjektering, utførelse og benyttede produkter ved søkn.pl tiltak 
(SAK 10, § 14-2 om uavhengig kontroll)

 Ingen krav til våtroms-FDV, med mindre våtromsleveransen
består av teknisk utstyr eller spesielle fliser som trenger spesiell 
behandling. (PBL § 21-10, 2 ledd)

 Elektrisk arbeid – Samsvarserklæring (§ 12 i Forskrift om 
elektriske lavspenningsanlegg)

 Vurdert produkter – Substitusjon - § 3 a Produktkontrollov, 
utføres i prosjekteringsarbeid.
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Dokumentasjon av selve 

våtrommet (minstekrav)

 Prosjekteringsdokumentasjon

⚫ Inkludert substitusjonsvurdering

 Dokumentasjon av utførelse

⚫ Gjerne bilder, fallmåling etc.

 Dokumentasjon på produkt 

⚫ At produktet lovlig kan selges (og benyttes) = 
ETA /TG

⚫ Bruksanvisning/Monteringsveiledning 

⚫ Sikkerhetsdatablad (SDS) og produktdatablad

 FDV – avhengig om hva man har levert

 Samsvarserklæring hvis man har kontrakts-
ansvar for el.
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Eks på dokumentasjon av 

tappearmatur (krav i DOK forskrift)

Tappearmaturer skal som regel dokumenteres etter Forskrift om 
dokumentasjon av

byggevarer (DOK) kapittel III, som gjelder for byggevarer som ikke er dekket 
av en

harmonisert produktstandard. 

Tappearmaturer kan dokumenteres på bakgrunn av:

• En ETA (europeisk teknisk bedømmelse). I så fall vil tappearmaturer være 
CE-merket

• En ikke-harmoniserte standard som eksempelvis

⚫ NS-EN 200 Sanitær tappearmatur - Tappeventiler og tappeblandere 
(PN 10) - Generelle tekniske krav

⚫ NS-EN 817 Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere (PN 10) –
Generelle tekniske krav

⚫ NS-EN 1111 Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier (PN 10) –
Generelle tekniske krav

⚫ NS-EN 15091 Sanitært tappeutstyr - Sanitært tappeutstyr med 
elektronisk åpning og stenging 
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Eks på dokumentasjon av elektrisk 

avtrekksvifte (krav i DOK forskrift)

 Eksempel på krav til kontroll av 
dokumentasjon på avtrekksvifte 
(elektrisk)

⚫ EN 60335-1: 2002 / EN 60335-2-80: 
2003 / EN 62233: 2008 / EN 50366: 
2003
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Eks på dokumentasjon av elektrisk 

arbeid

 § 12 i Forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg

⚫ Krav til samsvarserklæring

⚫ § 13. Eier av anlegg skal til enhver tid 
oppbevare erklæring om samsvar og 
oppdatert dokumentasjon som angitt i 
§ 12.
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Kunnskap om rettsregler basert på 

nettsøk

 Feilkildene er mange

27
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Dokumentasjon våtrom 

(produktnivå)

 Forskrift om omsetning og dokumentasjon 
av produkter til byggverk (Dok forskriften)
⚫ Opprinnelig et europeisk regelverk 

(byggevareforordningen EU nr. 305/2011)

⚫ Krav til testing av membran og membrandetaljer som 
medfører et eller flere CE-merker)

 Testmetode utarbeidet av EOTA (European 
Organisation for Technical Assessment)

 Testmetode EAD 030352-00-0503, forrige versjon av 
testmetode ETAG 022

 EAD = oppskrift = A European Assessment Document

 Testresultat = en ETA ( A European Technical 
Assessment)
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ETA (membran og 

membrandetaljer)

 Hvert produkt kan enten være 
testet for seg selv eller sammen 
som et kit.

 Er det testet sammen som et kit, vil 
man ha samme CE-merke på 
samtlige produktene selv om disse 
sleges separat.

29



TG (Teknisk godkjenning)

 (Misvisende ord)

 Utført av SINTEF

 Tilfredsstiller kravene da testene 
som utføres, er de samme 
europeiske testene i en EAD/ETAG

 SINTEF er en normal markedsaktør 
som utarbeider og selger 
dokumentasjon

 Er ikke «mer» lovlig enn en ETA
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Godkjent ???

 Det finnes ikke «godkjente produkter» og 
«ikke godkjente produkter» eller 
«godkjente løsninger» og «ikke godkjente 
løsninger»

 Det finnes CE merkede produkter og 
produkter som ikke kan og skal CE merkes.  

 Norge har ingen egne lover eller forskrifter 
som har noen «godkjenningsordning» i 
forhold til byggeprodukter og løsninger.

 Det finnes sammensatte konstruksjoner 
som krever produktsertifisering
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Løsninger

 Det finnes pre-aksepterte løsninger, 
anbefalte løsninger og løsninger 
som er av god håndverksmessig 
standard.

 «Godkjente» løsninger er et klart 
misvisende ord
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Tilbake til bransjens mest tullete påstand og 

største (og lengste) løgn.

 Oppsto ved feiltolkning hos Byggmesterforbundet i 
2013 av Forskrift om byggesak 
(byggesaksforskriften) om uavhengig kontroll av 
våtrom § 14-2 og gjennomføringen av dette i § 14-
6. (uavhengig kontroll ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når 

dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd 
bokstav a eller b, dvs søknadspliktig tiltak.)

⚫ Kontrollen skjer i utførelsesfasen og på grunnlag av innhentet 
produksjonsunderlag. 

⚫ Kontrollen skal fastslå om det er samsvar mellom:

 dokumentasjon for kvalitetssikring og det utførte arbeidet

 produksjonsunderlaget og det utførte arbeidet

 spesifikasjoner og benyttede produkter for utvalgte 
produkter for våtrom 
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Dokumentasjon av tappearmatur

Tappearmaturer skal som regel dokumenteres etter Forskrift om dokumentasjon av

byggevarer (DOK) kapittel III, som gjelder for byggevarer som ikke er dekket av en

harmonisert produktstandard. 

Tappearmaturer kan dokumenteres på bakgrunn av:

• En ETA (europeisk teknisk bedømmelse). I så fall vil tappearmaturer være CE-merket

• En ikke-harmoniserte standard som eksempelvis

⚫ NS-EN 200 Sanitær tappearmatur - Tappeventiler og tappeblandere (PN 10) - Generelle 
tekniske krav

⚫ NS-EN 817 Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere (PN 10) – Generelle tekniske krav

⚫ NS-EN 1111 Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier (PN 10) – Generelle tekniske 
krav

⚫ NS-EN 15091 Sanitært tappeutstyr - Sanitært tappeutstyr med elektronisk åpning og 
stenging 
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Dokumentasjon av elektrisk 

avtrekksvifte

 Eksempel på krav til kontroll av 
dokumentasjon på avtrekksvifte 
(elektrisk)

⚫ EN 60335-1: 2002 / EN 60335-2-80: 
2003 / EN 62233: 2008 / EN 50366: 
2003
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Hålogland Lagmannsrett sak LH-

2015-69390 om «tilstrekkelig fall»

(Setter man på dusjen og vannet renner ned i hovedsluket, har retten 
konkludert med at dette er tilstrekkelig fall, altså ikke en preaksetpert ytelse, 
men en faktisk beviselig ytelse som tilfredsstiller forskriften.)

Etter Byggforsks detaljblad 541.805 punkt 25 skal det være høydeforskjell på 25 mm 
mellom overkanten av gulvmembranen ved terskelen og toppen av slukrista på 
hovedsluket. Takstmennene var uenige om hvordan målingen skal foretas. Med Troms Takst 
AS' målemetode, målt fra overflaten av flisene ved døra til midt i risten over hovedsluk, er 
fallet 20 mm til hovedsluk og 5 mm til hjelpesluk. Med målemetoden til Byggtakst Nord AS 
er fall til hovedsluk 26 mm mens fall til hjelpesluk er 11 mm. Takstmann Haugen mente at 
dette er riktig målemetode fordi det må forutsettes at det er lagt membran opp på terskel, 
slik det er vanlig å gjøre, og at vann må stå høyere enn terskelen for å renne ut av badet. 
Lagmannsretten finner ikke at målemetoden er avgjørende. På befaringen ble 
dusjen satt på med lukkede dusjdører, og vannet rant ned i hovedsluken. Gulvet 
har således tilstrekkelig fall mot hovedsluk for de deler av gulvet som må antas å 
bli utsatt for vann i brukssituasjonen, jf. funksjonskravet i TEK 10 § 13-20 annet 
ledd bokstav a.

For hjelpesluken er fallet betydelig mindre. Ettersom det er en hjelpesluk og 
denne har fall videre mot hovedsluk, finner lagmannsretten det ikke 
sannsynliggjort at kravet i TEK 10 § 13-20 første ledd om at det ikke skal oppstå 
skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl og lekkasjevann ikke 
er oppfylt. Det foreligger dermed ingen mangel ved utformingen av fall til sluk på 
dette badet.
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Borgarting Lagmannsrett LB-2007-110904

Vanntest og tilstrekkelig fall

«Forskriften gir uttrykk for funksjonskrav til våtrom. Den gir ikke konkrete 
anvisninger på hvordan fuktsikringen skal gjennomføres eller hvilke materialer 
som skal brukes. Den oppstiller heller ikke krav om at våtrom skal tåle 
belastningen ved en vanntrykkstest uten å lekke.

Etter forskriften skal bad ha sluk med tilstrekkelig fall der gulvet regelmesssig
utsettes for vann. De ankende parter har gjort gjeldende at det foreligger en 
forskriftsmangel siden det er motfall ved hovedsluket. Lagmannsretten er ikke 
enig i dette. Hjelpesluket i dusjen fungere som det skal, og dette må anses 
tilstrekkelig for å oppfylle forskriftens krav»
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