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Totalmarkedet i 2018

Leiligheter
16 278 

Småhus
7 064 

Eneboliger
7 371 

Hytter
5 200 







Endrete regler for innleie



Hva når jeg trenger en mann til?

Har du tariffavtale med Fellesforbundet?

- JA, sørg for avtale med tillitsvalgte og 
bruk lovlig registrert bemanningsforetak

- NEI, du kan leie inn fra kollegabedrift, 
men ikke mer enn 50 % kapasitet hos 
utleiebedriften

- NEI, du kan inngå avtale som 
underentreprise

Underentreprise - kjennetegn

• Underentreprenøren har ansvaret for 
resultatet av arbeidet som utføres

• Vanligvis har underentreprenør med 
egne arbeidstakere leder arbeidet

• Utføre et arbeid på oppdrag av en 
oppdragsgiver

• Fast pris uavhengig av tidsbruk
• Underentreprenør benytter egne 

materialer og verktøy



Varedokumentasjon
Harmoniserte CEN-standarder angir pliktig 
produktdokumentasjon for CE-merking

• EUs rammedirektiv eller forordninger angir hvilke overordnede krav til helse, 
miljø og sikkerhet som byggevarer må oppfylle for å kunne CE-merkes og lovlig 
omsettes i EU

• EU-kommisjonen har gitt CEN i oppdrag å utvikle standarder som spesifiserer 
hvilke egenskaper som skal og kan oppgis for hver produktgruppe. Standardene 
kalles harmoniserte standarder. ZA-tillegget i standardene lister opp 
egenskapene man er pliktig å oppgi. Alle CEN-standarder blir publisert i Norge 
som NS-EN standarder.

• Official Journal (EUs "lysningsblad") viser de harmoniserte standardene: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0139.01.ENG

Til sammen nærmere 
600 standarder

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0139.01.ENG


Må utvikle maskinlesbar produktdokumentasjon



SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som 
inngår i bygg og anlegg

Navn Organisasjon Navn Organisasjon

Jæger, Per (leder) Boligprodusentene Myhre, Lars Boligprodusentene

Barbantonis, Jannis Norske trevarer Paulsen, Tom Skanska

Berg, Egil NCC Pettersen, Trine Byggevareindustrien

Bjaaland, Aleksander Holte Røising, Terje Norske Rørgrossisters Forening

Bjerk, Rune Gapo Rønning, Terje Heidelberg

Gehe, Andreas Ratio Arkitekter Schulze, Espen coBuilder

Gonzalez, Pablo Skanska / EBA Skarholt, Øyvind Norsk byggtjeneste

Jaegtnes, Frank Olav EFO Sletbak-Akerø, Tina Treindustrien

Koksvik, Aslaug Virke Surdal, Audun NorDan

Lau, Jacky Chi Ho buildingSMART Tran, Phillip EFO

Lexow, Thor Endre VKE Øygarden, Mattis DiBK

Lindebrekke, Bjørn Norsk byggtjeneste Aasness, Lars Standard Norge

Lygre, Karl Gilje Aarefjord, Hilde Standard Norge

Menkerud, Terje GS1 Hjulstad, Håvard Standard Norge



Egenskapsnavn:  "global warming according to EN 15804 LCA stage A1-A3"

GUID: 3Do0TgzHHEFvfAel8ZppX_



Liste over harmoniserte standarder (≈ 600 standarder)



Juni 2019: 5 stk PDT’er overrekkes Paul Chaffey
• NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017 Vinduer og dører -

Produktstandard, egenskaper - Del 1: Vinduer og ytterdører 

• NS-EN 14081-1:2016+NA:2016 Trekonstruksjoner -
Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært 
tverrsnitt - Del 1: Generelle krav 

• NS-EN 13163:2012+A2:2016 Varmeisolasjonsprodukter for 
bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert 
polystyren (EPS) - Krav 

• NS-EN 13164:2012+A1:2015 Varmeisolasjonsprodukter for 
bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert 
polystyrenskum (XPS) – Krav 

• NS-EN 1520:2011 Prefabrikkerte armerte elementer av 
lettklinkerbetong med åpen struktur med bærende eller ikke-
bærende armering 
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Elementer som byggevare - tilsyn fra DiBK

DiBKs veileder om
dokumentasjon av byggevarer



Dokumentasjon av åpne og lukkede elementer

1506.09.2019

– Åpent element (kategori 4)

• Man kan kontrollere de ulike produktene som inngår i elementet 

• Må ha produktdokumentasjon for enkeltkomponentene som inngår i elementet (eks. vindsperre, 
isolasjon osv)

• Men man trenger da ikke en produktdokumentasjon for helheten

– Lukket element (kategori 2+)

• Man kan ikke kontrollere de ulike produktene som inngår i elementet

• Må ha produktdokumentasjon for enkeltkomponentene som inngår i elementet (eks. vindsperre, 
isolasjon osv)

• Trenger en produktdokumentasjon for hele elementet 



Krav til leverandør – lukkede elementer

Har din elementleverandør inspeksjon av 
produksjonskontrollen?

?









«Trygt hyttekjøp»

Trygt hyttekjøp betyr at vi:
1 Bygger i henhold til norsk regelverk 

✓ vi følger norsk lov og forskrifter

2 Har trygge arbeidsplasser og fagfolk
✓ vi har ordnede lønns og arbeidsvilkår
✓ vi investerer i trygge byggeplasser

3 Tar vare på kunden
✓ vi leverer tilbud som spesifiserer klart hva som er med og 

hva som ikke er med i leveransen
✓ vi bruker standard bransjekontrakter, og stiller lovpålagte 

garantier og forsikring
✓ vi forplikter oss til å følge avgjørelser i Boligtvistnemnda



Grønt skifte

Energi og effekt Fossilfrie 
byggeplasser

Livsløpsregnskap (LCA) Lokalisering og 
infrastruktur

Sirkulær 
økonomi

Helse- og 
miljøfarlige stoffer

Overvann og 
klimaendringer

Merkeordninger og 
sertifisering



Krav om stadig mer produktdokumentasjon!
Energi og effekt Fossilfrie 

byggeplasser
Livsløpsregnskap (LCA) Lokalisering og 

infrastruktur

Sirkulær 
økonomi

Helse- og 
miljøfarlige stoffer

Overvann og 
klimaendringer

Merkeordninger og 
sertifisering
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Import av 
byggevarer; 

5,8

Produksjon av 
byggevarer; 

4,2

Drift av bygg; 

1,0

Byggeplass og 

transport; 2,1

Klimagassbelastning fra bygg og anlegg i 2017
(mill. tonn CO2e)

CO2-utslipp knyttet til bygg og anlegg var 13 mill. tonn i 2017, 
eller 25 % av Norges totale utslipp (ca 53 mill tonn CO2-ekv)

Ca. 75 % av klimagassutslippene
knyttet til produksjon og transport 
av byggevarer



Livsløpsregnskap (LCA) og klimagassberegninger
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