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         08. september 2016 
 
 
Informasjon til alle medlemmer i BFO 
 
 
 
Byggebransjens innspill til Byggesaksforskriften som trådte i kraft 
den 1/1-2016. 
 
 
Hva kan gjøres bedre i Byggesaksforskriften Del 1 
Etter oppdrag av KMD/DiBK er byggebransjen selv bedt om å gi innspill til Byggesaksforskriften som 
trådte i kraft den 1/1-2016. Bakgrunnen er de utilsiktede negative konsekvensene denne har hatt. 
Prosessen styres av BNL, og BFO er med i dette arbeidet sammen med over 20 andre organisasjoner 
innenfor bygg og anlegg. Arbeidet består delvis av samlinger, 4 i alt, som skal avsluttes med et ferdig 
innspill den 15. november 2016. Første samling var den 30. og 31. august. Samlingene er ca. hver tredje 
uke. 
I brevet til DiBK (under) er det gitt et meget bredt oppdrag på følgende tre hovedområder: 

1. Hva er realkompetanse? 
2. Utdannings- og praksiskrav til forskjellige tiltaksklasser? 
3. Behov for nye godkjenningsområder? 

På møtet har vi hatt en meget brei gjennomgang av dagens ordning, og tidligere ordning og hvordan 
hele forskriften er satt sammen har vært oppe til diskusjon. Brannfaget har fått stor forståelse for dens 
kritiske betydning den har i bygget og at det foreligger særlige grunner til å behandle dette litt annerledes 
enn de andre fagene.  
BFO sitt innspill om krav til uavhengig kontroll av kritiske fagområder ble også godt mottatt. 
Det vekket også oppsikt da man forstod at brannklasser og byggetes høyde i henhold til VTEK tabell § 
11-3 ble lagt til grunn for så mange fagområder som det gjøres. At sykehus på tre etasjer kommer i 
brannklasse 2 (og da Ttkl 2) mens et tilsvarende høyt bygg i risikoklasse 5 med mennesker som for det 
meste kan ta seg ut på egen hånd kom i brannklasse 3 (og da Ttkl. 3), var nytt for mange.  
Videre ble et eventuelt krav til revisjon av ansvarlige foretak også diskutert. Kommer dette på plass, vil 
sertifisering være brennaktuelt.  
Det er bred enighet om en overgangsordning for de som har særskilt langvarig praksis og kompetanse, 
også skal på plass.   
Et av de største bekymringene KMD har, er det markedet som jobber utenfor erklæring om ansvar. 
Dette gjelder tilbygg, påbygning og ombygning av eksisterende bygg. Dette er nå et marked med svært 
lite kontroll, tidvis meget dårlig kvalitet og mye svart arbeid. Dette må på en eller annen måte også 
fanges opp, slik at dette kan komme mer under kontroll. Hvis ikke dette også kan fanges opp på en eller 
annen måte, står hele Byggesaksforskriften i fare. 
 
Det BFO nå trenger er innspill på følgende: 
1. Trenges det endring i VTEK vedr. brann og risikoklasser? Hvis ja. i så fall hvilken? 
 
2. Trenges det nye fagområder innenfor brann?  
 
3. Støtter bransjen et krav til revisjon av bedrift på styringsverktøy og fagutøvelse? 
 
4. Støtter bransjen krav om uavhengig kontroll (PRO/UTF) av de branntekniske fagområder? 
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5. Ønsker UTF-bransjen en annen inndeling av Ttkl.? Er det mer komplisert å installere sprinkler i et 
bygg på 5 etasjer enn 6 etasjer? Kan Ttkl. 3 være forbehold mer komplisert utførelse som 
høytrykksvanntåkeanlegg?  
 
6. Ønsker PRO-bransjen enn annen inndeling av Ttkl.? Det er i dag en inndeling etter høyde og denne 
må til en viss grad bestå. Er det mer hensiktsmessig å få opp antall etasjer noe? Skal Ttkl. 3 være 
forbehold meget store (areal) og høye (antall etasjer) av bygg og anlegg som er mer komplisert å 
prosjektere slik som vanntåkeanlegg og tiltak der standard ikke fult ut skal brukes(fravik)/bruke 
utenlandsk standard? 
 
7. Hvilken realkompetanse skal UTF og PRO ha innfor de forskjellige Ttkl.? UTF: Er det rett at det kreves 
ingeniør på UTF i Ttkl. 3 eller skal det være forbeholdt de med teknisk fagskole? Er teknisk fagskole og 
mesterbrev det samme? PRO: Målet må være å få ned antallet Ttkl. 3 bygg i Ttkl. 2 som en bachelor 
ingeniør kan utføre. Skal det kreves brannfaglig ingeniørutdanning for å jobbe innenfor brannfag?  
 
 
 
Dette var mye, men for å få så mange gode innspill som mulig, ber vi dere prioritere dette. 
Innspillene oversendes i uke 37. Ber dere være så kortfattet som mulig, gjerne nesten 
stikkordsform.  
 
 
 
På vegne av styret i Brannfaglig Fellesorganisasjon 
 
Arnstein Fedøy 
Tlf: +47 45 63 66 88 
arnstein@slokkesystemer.no 
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