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Åpenhetslovens formål 

- å ivareta 
grunnleggende 
rettigheter der en 
vare fremstilles

- respekt for 
menneskerettigheter 
og anstendige 
arbeidsforhold



Hvor kommer varen fra?

?



Hvordan er arbeidsforholdene - røde land?

https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence


Hvem gjelder loven for?

https://etiskhandel.no/gjelder-loven-din-virksomhet/

Salgsinntekter på MNOK 70
Balansesum på MNOK 35
Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret, 50 årsverk 



Hvilke varer?



Fra Åpenhetsloven:  
§ 4.Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper. Med aktsomhetsvurderinger menes å
a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for 

grunnleggende
c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative
d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative 

konsekvenser er håndtert f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og 
erstatning der dette er påkrevd.

NB Bestemmelsene over er forkortet



Plikter

1) Rutine
2) Spesielle kontraktbestemmelser med 

krav om opplysninger
2)   Innhente



Forventninger 1. år med åpenhetsloven 2022-2023

Forankre ansvarlighet:
Innføre rutine om 
åpenhetsloven

Kartlegge og vurdere:
- Bruk spesielle 
kontraktbestemmelser
- NB kartlegging ved egenimport
- Kjeder og grossister, kartlegge 
hos leverandører av byggevarer 

Redegjørelse: 
på din 
nettside klar 
30. juni 2023



Forankre ansvarlighet



13 Åpenhetsloven
Dersom UE er omfattet av lov om 
virksomheters åpenhet og arbeid med 
grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) 
plikter UE å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger og redegjøre for 
disse på eget nettsted. På forlangende 
skal UE gi E tilgang til selve 
aktsomhetsvurderingene.

Dersom UE ikke er omfattet av 
åpenhetsloven, plikter UE på Es 
forlangende, å levere informasjon om 
varekjøp og leverandørkjeder.

Kartlegge og vurdere 
«Spesielle kontraktbestemmelser»



Kartlegging i byggenæringens verdikjede
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https://nhosp.sharepoint.com/sites/Boligprodusentenehringer/Shared%20Documents/General/Lov%20og%20regelverk/%C3%85penhetsloven/Felles%20byggevarehandel%20sp%C3%B8rsm%C3%A5lssett%20ESG_endelig%20versjon1_des21.docx


Virksomhetens kartlegging
1. Har leverandøren egne plikter etter åpenhetsloven?

Hvis JA:
2. Foreligger det erklæring om retningslinjer i 

virksomheten?
3. Er det igangsatt eller utført en foreløpig kartlegging 

over alle leverandører i byggevarehandel eller 
grossist?
1. Kommer det varer fra leverandører i risikoland? 
2. Har byggevarehandel eller grossist pekt ut noen 

risikoområder for nærmere undersøkelse?
3. Har byggevarehandel eller grossist iverksatt noen tiltak blant 

sine leverandører

Kriterier for plikt etter loven hvis 
overskrider 2 av 3:
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i 
regnskapsåret: 50 årsverk.





Informasjon i NOBB tilpasset åpenhetsloven



Egenerklæring om åpenhetsloven i Startbank og 
NOBB

«Erklæring om åpenhetsloven
Virksomheten bekrefter at ansvarlighet etter åpenhetsloven er 
forankret i styringssystemet i henhold til BNL-dokument «Rutine for 
oppfyllelse av plikter etter åpnehetsloven» eller tilsvarende dokument i 
virksomheten.

Vi er innforstått med at innkjøper registrert som bruker av Startbank 
på forespørsel kan få lov til å revidere og verifisere informasjonen som 
er gitt av virksomheten.»



Hva skjer videre?
• Boligprodusentene har et forenklet kartleggingsskjema som utkast til 

bruk overfor leverandører som har egne plikter etter åpenhetsloven.
• Det vil komme et koordinert forslag til hvordan redegjørelse skal løses 

fra BNL
• Ide om samkjøring mot felles risikovurdering for varegrupper i BNL-regi
• Nye webinar om åpenhetsloven vil komme – følg med!



Innhold i redegjørelseen – klar 30.6.2023
§ 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. 
Redegjørelsen skal minst inneholde

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og 
rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative 
konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for 
å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative 
konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.



Kom i gang!

1. Innarbeid bransjerutine i ditt kvalitetssikringssystem
2. Kartlegg dine leverandører – NB kjedekontor
3. Har du egenimport – still kartleggingsspørsmål til 

leverandøren
4. Har du alle varer fra ditt byggevarehus – still spørsmål om 

byggevarehusets kartleggingsarbeid og hvilke 
aktsomhetsvurderinger som gjøres

5. Vurder om dere bør anskaffe Startbank!



Innleie – nye forbudssoner



























NS 3456:2022 FDVU-dokumentasjon

• 13 sider standardtekst
• 27 sider med krav til informasjon
• 67 sider med eksempler på FDVU-

dokumentasjon

Boligprodusentenes FDV-pakke:
- Bruksanvisning for bolig 2023
- Bruksanvisning for leilighet i boligsameie 2023
- Spesifikasjon av FDV-dokumentasjon for 

fellesarealer og tekniske fellesanlegg 2023



FDVU for enebolig i NS 3456 

B.1 omfatter både bolig 
innvendig, utvendige 
flater og uteområder



NS 3456, tabell B1 
for enebolig

bygningsdeltabellen 



Bruksanvisning for bolig 2023 = NS 3456, tab. B.1



NS 3456, Kap. 4, 4.4.2 
U-dokumentasjon for boligbygninger
Tegninger som vanligvis inngår for 
eneboliger og småhus, er plan-, snitt- og 
fasadetegninger samt situasjonsplan. 

MERKNAD Boligbygninger selges 
vanligvis som et helhetlig produkt uten 
eiers rett til å få levert teknisk grunnlag 
for utvikling og endring av boligen. 
Oppbevaring og leveranse av U-
dokumentasjon for boligbygninger bør 
avtales særskilt.



Tabell B2 for 
boenhet innvendig

Tabell 4 for 
fellesareal og 
tekniske fellesanlegg

FDVU for boligblokk i NS 3456 



Hele tabell B2 for 
boenhet/leilighet
innvendig

Ikke utvendige flater
og ikke fellesanlegg

Tabell B.2
boenhet



FDVU - dokumentasjon for boligblokk

Bruksanvisning for leilighet 
i boligsameie

Boligprodusentenes 
spesifikasjon for fellesarealer
og tekniske anlegg
- for boligblokk 
men også andre boliger 
med fellesanlegg

Boligprodusentenes 
spesifikasjon for 
fellesarealer og 
tekniske fellesanlegg 



Bruksanvisninger for ditt prosjekt?



Bruksanvisning for bolig 2023

• Gjelder for enebolig, småhus, fritidsbolig
• Vinterdrift av hytte NY
• Utvendig behandling av laftetømmer NY
• FDV-spesifikasjon med ref. til NS 3456 
• Kortere om skjeggkre
• Nye illustrasjoner



Bruksanvisning for leilighet i boligsameie 2023

• Nye illustrasjoner
• Skjeggkre er forkortet
• Språklig forbedring
• FDV-spesifikasjon med ref. til NS 3456 

Bruksanvisning for boenhetene!
Brukes sammen med egen spesifikasjon
for fellesarealer og tekniske fellesanlegg
etter NS 3456 FDVU-dokumentasjon for 
bygninger



Krav til dokumentasjon etter NS 3456 FDVU-dok.

Eksempler over 67 sider

Krav over 18 sider



Kikk på spesifikasjonen for fellesdel for boligblokk:
eksempelsamling over 30 sider 

Oversikt over innholdet

Eksempler på FDVU-dokumentasjon for: 

- Bygning, jf. tabell A.1 side 3
- VVS-installasjoner, jf. tabell A.2 side 9
- Elkraft-installasjoner, jf. tabell A.3 side 16
- Ekom og automatisering, jf. tabell A.4 side 21
- Andre installasjoner, jf. tabell A.5 side 27
- Utendørs, jf. tabell A.6 side 30
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