
 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er tilsynsmyndighet for byggevarer. Vi vil i løpet av 2019 
gjennomføre en markedstilsynskampanje overfor produsenter, distributører og importører av 
taksikringsprodukter. Vi vil føre tilsyn med at taksikringsprodukter har tilfredsstillende 
produktdokumentasjon i h.h.t. forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til 
byggverk (byggevareforskriften). 

Vi ønsker å informere om kampanjen før den settes i gang, og dette informasjonsbrevet 
sendes derfor til et bredt utvalg av foretak som vi er kjent med produserer eller omsetter 
taksikringsprodukter i Norge.  

Det er ikke ment at dere skal svare på dette informasjonsbrevet. 
Taksikringsprodukter vil være produkter som omfattes av både harmoniserte 
produktstandarder og byggevareforskriften kapittel 3:  

Med taksikringsprodukter mener vi: 

 Takstiger som er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 12951:2005.  

 Feieplatå og takbroer som er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 
516:2006. 

 Taksikringskroker som er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 517:2006.  

 Snøfangere er ikke dekket av en harmonisert standard, men har også krav til 
dokumentasjon.  

I dette brevet vil vi informere om krav til produktdokumentasjon for taksikringsprodukter, og 
hvordan tilsynet vil bli gjennomført.  
 
Praktisk gjennomføring av tilsynet  
Vi vil ta kontakt med et utvalg av foretak for å gjennomføre markedstilsyn med dem. Vi vil da 
be om å få tilsendt følgende informasjon: 
 Takstige, feieplatå, takbro og taksikringskroker 

Ved et tilsyn vil vi be om følgende dokumentasjon: 

 ytelseserklæring (på norsk, svensk eller dansk)  

Produsent og distributør av taksikringsprodukter 
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Informasjon om planlagt markedstilsyn med taksikringsprodukter 



 CE-merking 

 monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk 

Byggevarer har ulik betydning for byggverk. Derfor er de kategorisert i ulike systemer for 
vurdering og verifikasjon av ytelser. Systemet definerer hvilke oppgaver produsenten har og 
oppgavene til et uavhengig tredjepartorgan. Takstige, feieplatå, takbro og taksikringskroker 
faller inn under system 3.  System 3 krever at en produsent utfører produksjonskontroll i 
fabrikk og at en uavhengig tredjepart fastsetter produktets ytelser.  
 
Se vår nettside med informasjon og maler for produktdokumentasjon for CE-merkede 
byggevarer. https://dibk.no/byggevarer/krav-til-dokumentasjon/obligatorisk-og-frivillig-ce-
merking-og-ytelseserklaring/ 
 
 Snøfangere 

Snøfangere er ikke dekket av en harmonisert standard og det stilles derfor heller ikke 
krav om CE-merking. Det betyr at produktet skal dokumenteres etter 
byggevareforskriften kapittel 3 som gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket. 

Snøfangere faller inn under system 3 for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser. 
Det vil si at et testlaboratorium skal fastsette/bekrefte produktets ytelser, i tillegg til at 
produsenten skal ha en intern produksjonskontroll i fabrikk. 

Ved et tilsyn vil vi be om følgende dokumentasjon for snøfangere: 

• kopi av testrapport/godkjenning fra et tredjepartsorgan som fastsetter snøfangerens 
egenskaper/ytelser 

• dokumentasjon på deres produksjonskontroll i fabrikk 

• monteringsanvisninger på norsk, svensk eller dansk 

Produktdokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. Se vår nettside med 
informasjon og maler for produktdokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer 

https://dibk.no/byggevarer/krav-til-dokumentasjon/dokumentasjonskrav-til-ikke-ce-
merkede-byggevarer/ 

 
Ved behov kan vi kreve ytterligere dokumentasjon. Opplysninger om særskilte forretnings- og 
driftsforhold vil være underlagt taushetsplikt. 
 
Produsent, importør og distributørs forpliktelser  
En produsent er en fysisk eller juridisk person som produserer en byggevare eller får en slik 
vare utviklet eller produsert, og som markedsfører denne varen under sitt eget navn eller 
varemerke. Produsenten skal utføre produksjonskontroll i fabrikk. 
 
Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon. Importør og 
distributør av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon 
før varen omsettes videre på det norske markedet.  
 



En importør eller distributør som bringer i omsetning en byggevare under sitt eget navn eller 
varemerke eller endrer en byggevare som allerede er bragt i omsetning på en slik måte at det 
kan påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusent, og ha de samme 
forpliktelsene som produsenten. 
 
Hva skjer etter tilsynet? 
Når markedstilsynet er gjennomført vil vi gi tilbakemelding til foretakene det er gjort tilsyn 
med. Ved mangler kan vi bruke de virkemidler regelverket gir for å rette eventuelle avvik som 
er blitt avdekket. Eksempler på slike virkemiddel er vedtak om stans i markedsføring og 
omsetning og vedtak om overtredelsesgebyr.    
Kampanjen vil bli avsluttet med en samlerapport som publiseres på DiBKs nettsider.  
 
Spørsmål?  
Dere kan ta kontakt på post@dibk.no dersom dere har spørsmål om markedstilsynet. Merk 
e-posten tilsynskampanje taksikringsprodukter.  

Dersom deres firma ikke omsetter taksikringsprodukter ber vi om tilbakemelding om det. 

Kjenner dere til foretak som kan ha nytte av informasjonen i brevet, men ikke står oppført 
som mottaker på adresselisten? Send oss gjerne deres navn og adresse på post@dibk.no, 
merket tilsynskampanje taksikringsprodukter.  

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Janneke Solem     José Santos Delgado 

avdelingsdirektør    senioringeniør  
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 

 


