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Høring av forslag til endringer i forskrift om omsetning og 
dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) 

Bakgrunn  
EU- kommisjonen har vedtatt et delegert kommisjonsvedtak om publisering av 6 europeiske 
bedømmelsesdokumenter:  

1. Systemer for mekanisk festede fleksible vanntette takplater  

2. Innvendige skillevegger for bruk som ikke bærende vegger 

3. Tynn metallkomposittplate 

4. Selvbærende gjennomskinnelige taksystem med belegg laget av plastduk 

5. Elastiske og hule mikrokuler som betongblanding  

6. Festesammenstillinger til terrassebord 

 

Siden rettsakten er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å 
gjennomføre den i norsk rett.  

Hovedinnholdet i rettsaktene  
Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer CE-
merkes på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert 
produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-
merking). 

 

Med hjemmel i byggevareforordningen kan EU-kommisjonen vedta delegerte rettsakter av 
teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte, tekniske spesifikasjonene.  

 

Publisering av europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter  

Kommisjonen publiserte 28. mai 2019 et delegerte kommisjonsvedtak om publisering av 6 
europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter. 

 

Direktoratet for byggkvalitet foreslår i dette høringsnotatet å gjennomføre en EU-rettsakt 
ved å endre forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). 
Denne forskriften gjennomfører byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011 i norsk regelverk. 
EU-kommisjonen har nå vedtatt en ny rettsakt knyttet til byggevareforordningen. Forslaget 
til endringsforskrift er lagt ved høringen. Vi ber om kommentarer til forslaget innen 
12.09.2019.  
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Det er ikke alle byggevarer som har krav om CE-merke etter byggevareforordningen. Dette 
gjelder byggevarer som ikke er omfattet av en såkalt harmonisert produktstandard for å 
dokumentere varens ytelser. 

 

I slike tilfeller kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk 
teknisk godkjenning (European Technical Assessment, ETA). Dette er en frivillig ordning. 
Fordelen er at produsenten fritt kan selge sitt produkt i hele EØS-området. En ETA utarbeides 
på grunnlag av et eksisterende europeisk bedømmelsesdokument (European Assessment 
Document, EAD). Om en EAD ikke finnes fra før, må tekniske bedømmelsesorganer utarbeide 
en ny.  

 

Kommisjonen har nå publisert 6 slike nye bedømmelsesdokumenter i sitt tidsskrift for «Official 
Journal». Det betyr at disse er offisielt en del av systemet i byggevareforordningen. Tidligere 
ble slike EAD-er publisert direkte i Official Journal. Men fordi EU-kommisjonen har 
gjennomgått sine interne rutiner, skal disse nå publiseres som delegerte kommisjonsvedtak. 
Det innebærer at disse vedtakene skal gjennomføres i norsk rett og derfor sendes på høring i 
Norge. Vedtaket har ikke vært på høring i EU, og har heller ikke blitt diskutert i de europeiske 
ekspertgruppene for byggevarer. Høringen av dette vedtaket er derfor en ren formalitet. De 
som ønsker å påvirke innholdet i slike europeiske bedømmelsesdokument, må ta kontakt med 
de europeiske tekniske bedømmelsesorganene som utarbeider slike bedømmelsesdokumenter 
(i Norge er det SINTEF som er teknisk bedømmelsesorgan).  

Endringer av dagens regelverk  
De nye rettsaktene fra EU vil innebære at det må gjøres endringer i byggevareforskriften for å 
implementere rettsakten. Se utkast til endringsforskrift.  

Konsekvenser av reguleringene  
Forslaget om å gjennomføre rettsaktene i Norge innebærer en harmonisering med EUs 
regelverk på byggevareområdet og innebærer ingen særnorske krav.  

 

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som 
følge av disse delegerte kommisjonsforordningene. Men gjennomføringen av stadig flere 
kommisjonsforordninger vil samlet sett ha økonomiske og administrative konsekvenser i form 
av behov for økte administrative ressurser på grunn av nye forpliktelser forbundet med tilsyn 
og informasjon om regelverk. 

 

Kravene er like for hele EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil 
dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakt i 
norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen. I dette tilfellet gjelder 
rettsakten også publisering av dokumenter som er frivillig å bruke for bransjen.  
 

Samlet sett vurderer Direktoratet for byggkvalitet derfor at de foreslåtte endringene i forskrift 
om dokumentasjon av byggevarer som gjennomførbare, og at de ikke kommer til å medføre 
vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.  
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Høringsfrist er 12.09.2019  
Direktoratet ber om at høringspartene sender inn høringskommentarer til post@dibk.no. Merk 
svaret med saksnr. 19/6087.  

 

Høringsfristen skal tilpasset den tiden som står til rådighet og settes derfor til 4 uker, i henhold 
til utredningsinstruksen pkt. 3-3 siste setning.  

 

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene på høringslisten orienterer 
relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. om høringen.  

 

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til: Hanne Prestmo post@dibk.no. Merk spørsmålet 
med saksnr. 19/6087.  

 

 

Vedlegg:  

-  Forslag til endringsforskrift  

-  Rettsakten i engelske og danske versjoner 

-   Liste over høringsinstanser  

 


