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DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 
 
Postboks 8742 Youngstorget 
0028 OSLO 
 
    

 

Svar på høring om ombruk av byggevarer 
Vi viser til Høring om ombruk av byggevarer som ble sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 10.09.2021. Under finner dere vårt svar på høringen: 
 
De branntekniske egenskapene til byggevarer er svært sentrale for å ivareta tilstrekkelig brannsikkerhet 
i bygninger. Byggevarer til ombruk må derfor ha de samme krav til branntekniske egenskaper som nye 
byggevarer. 
  
Bakgrunn for svaret: 
  
Det er ønske om å stimulere til mer ombruk av materialer ved å fjerne kravene til produktdokumentasjon 
for denne typen varer. TEK vil fremdeles være førende for minimumskravene til byggverk, og en slik 
endring skal i teori ikke har noen påvirkning på brannsikkerheten 
  
I utgangspunktet er det TEK som setter sikkerhetsnivået, og som vi forholder oss til. Når det er sagt, vil 
dette kunne åpne et helt nytt marked der ombruk blir en betydelig større del av omsetningen av 
byggevarer i Norge. Fra et brannperspektiv kan dette skape noen utfordringer ved at: 
  

a.)    Man mister et ledd i kvalitetssikringen av bruk av materialer i byggverk der 
materialegenskapene er vesentlig for brannsikkerheten. 

b.)    Det kan være vanskelig å etterprøve materialvalg etter en brann da det ikke foreligger 
dokumentasjon. 

c.)    Det er usikkert om prosjekterende har kompetanse til å vurdere ombrukte materialer inn i nye 
prosjekter. 

  
DSB ble i tillegg bedt om innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer: 
 
I tillegg til forslaget til endring i forskriften, ønsker direktoratet innspill fra høringsinstansene på et 
alternativt forslag til reguleringer av ombrukte produkter. I dette alternativet stilles det fortsatt krav til 
dokumentasjon ved omsetning av ikke CE-merkede ombrukte byggevarer, men ikke så omfattende krav 
som i dag. Rent teknisk kan dette skje ved at det utarbeides et eget kapittel i forskriften hvor de reviderte 
kravene tas inn. 
    
DSB mener dette forslaget vil sørge ivaretagelse av de branntekniske egenskapene til ombrukte 
byggevarer og sett fra et rent brannfaglig perspektiv vil være å foretrekke. 
 
 
Med hilsen 
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for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forebygging og sikkerhet (FSI) 
 
 
Johan Marius Ly Dag Rune Omland 
avdelingsdirektør Seksjonssjef 
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