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(TEK17)
Kapittel 2. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Innledning.
Det er foreslått endringer i forskriften for å klargjøre hvilken dokumentasjon som skal foreligge for å oppfylle
dokumentasjonskravet. Endringene kan kort oppsummeres med følgende:

Paragrafene i kapittelet er endret og omstrukturert slik at de samsvarer bedre med fasene i et
byggeprosjekt

Begrepet verifikasjon foreslås gjennomgående endret til dokumentasjon for å bidra til en enklere forståelse
av regelverket

Det skal beskrives hvilke ytelser som legges til grunn i prosjekteringen

Matematiske avrundingsregler skal gjelde ved vurderingen av avvik som kan oppstå fra prosjektering til
utførelse. Forslaget innebærer at antall desimaler på tallfestede krav og ytelser gir uttrykk for den
nøyaktigheten som kreves ved utførelsen

Norges Bondelag slutter seg til klargjøringen av hvilken dokumentasjon som skal foreligge for å oppfylle
dokumentasjonskravet.

Samtidig ønsker Norges Bondelag å bemerke at ved bygging av alminnelige driftsbygninger så er det vanlig at
gårdbrukere, for å redusere kostnadene, lar være å benytte seg av ansvarlig foretak i byggeprosessen, jf.
byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488) § 3-2, jf. plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) § 20-4, jf. §
20-3. Dette innebærer at regelverket vil bli håndtert av gårdbrukere som ikke nødvendigvis har formell kompetanse
på området. Det er derfor viktig at det veiledningen til TEK 17 gir en fyllestgjørende beskrivelse av hva som skal til
for å oppfylle kravene som fremgår av forskriften.

Uten formell kompetanse vil det kunne være vanskelig å orientere seg om hvilke dokumentasjonskrav som
foreligger når dokumentasjonskravene fremgår av både TEK 17 og byggesaksforskriften. Norges Bondelag er
derfor av den oppfatning at det vil bidra til ytterligere forenkling og klargjøring dersom samtlige
dokumentasjonskrav fremgår av samme forskrift.

Når det gjelder bruk av matematiske avrundingsregler er det viktig at det utdypes nærmere i veiledningen til TEK
17 hva dette i praksis vil innebære.
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