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Brannfaglig Fellesorganisasjon 

Postboks 73 

1325 Lysaker 

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er Norges eneste medlemsorganisasjon for alle private og 

offentlige foretak som arbeider med brannrelaterte fagområder og har ca. 115 medlemsbedrifter. 

Medlemmer kan være leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt, private og 

offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte 

oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter 

BFO sitt formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre 

brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av bransjen slik 

at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser. å påvirke organisering av 

utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde, å være en pådriver og 

bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd, å sikre en tverrfaglig 

diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser og å være høringsinstans for 

offentlige myndigheter og andre aktuelle parter. 

 

Høring – Forsvarlig byggkvalitet 
BFO viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet høring om rapporten «Forsvarlig 

byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet». 

BFO har hatt en høringsrunde hos sine medlemmer og ønsker å fremme følgende 

kommentarer og innspill til det viktige arbeidet med å heve kompetansen til alle aktører og 

kontrollører. 

 

1. Plassering av ansvar 
BFO stiller seg bak utvalget sitt ønske om å forenkle det offentligrettslige ansvaret og med 

dette tillegge tiltakshaver dette ansvaret. Aktørene som tiltakshaver engasjerer, vil da bare 

ha ett privatrettslig ansvar overfor tiltakshaver. 

Dette er under forutsetning at ansvaret som gis tiltakshaver er reelt, at brudd avdekkes og at 

det kommer reaksjoner når brudd avdekkes. Ved siste endring i 1997 ble oppfølgning, 

kontroll og tilsyn også lovet, uten at det har blitt fulgt opp. 

Løsning på dette, kan være å gjøre det slik man gjør det innenfor det økonomiske området, 

hvor ansvar og plassering av ansvar er godt innarbeidet. Vi mener derfor man bør se på en 

løsning der man benytter de godt utprøvde løsningene på ansvarsfordeling som man har 

innenfor det økonomiske med regnskap, regnskapsførere, revisorer og autorisasjon av disse, 

kontrollordninger, selvangivelse, osv.  
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2. Kompetanse 
Krav til kompetanse (utdanning og praksis) i dag, er beskrevet i Byggesaksforskriften (SAK) § 

11. Tiltaksklassene i SAK § 9 er basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige 

konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Byggtekniskforskrift (TEK) 

har de samme inndeling i §11-2 og 3, der brannklassene er satt ut fra konsekvens. 

Tilsvarende ordning, basert på konsekvens, må videreføres også i ny ordning for alle 

aktørene.  

Vi er enige med utvalget i at kompetanse må styres i større grad i forhold til person og at 

personen må ansvarliggjøres i større grad, også i foretaket. Dette på linje med for eksempel 

autoriserte revisorer i den økonomiske verden. Dette vil kunne føre til mye større selvjustis i 

foretakene og at disse nøkkelpersonene faktisk får påvirkning i selve foretakene. I dag er det 

ikke alltid slik. 

Det bør også tilrettelegges for at bransjeorganisasjoner skal kunne opprette og drifte 

kompetansegivende ordninger samt sertifiseringsordninger, lærlingeordninger og lignende 

kompetansesikrende ordninger. Sertifiseringsordningene må være akkrediterte, slik at man 

ikke kan opprette egen «sertifiseringer». Disse bør koples mot registre som det offentlige 

har ansvar for. BFO har laget en slik akkreditert ordning til fagområdet passiv brannsikring i 

byggverk og ønsker å gjøre det for de andre brann-fagområdene.  

Oversikt over personell og foretak som godkjennes etter slike kompetansegivende og 

sikrende ordninger bør være offentlige og tilgjengelig i databaser, slik f.eks. portalen dibk.no 

fungerer i dag for sentral godkjenning av foretak. 

 

3. Kontroll 
Det er i dag kun krav til kontroll av prosjektering av Brannkonsept og ikke noe krav til 

kontroll av selve utførelsen (SAK §14-2). BFO har aldri fått en forklaring hvorfor man ikke 

ønsker sikre både korrekt prosjektering og utførelser av alle branntekniske fagområder. Det 

vil ikke bli reell reduksjon i både prosjekteringsfeil og feil i utførelse, før begge deler blir fulgt 

opp. Mange prosjekteringsfeil blir ikke oppdaget eller påpekt (i svært mange tilfeller så blir 

ikke passiv brannsikring, brannalarm, ledesystem eller slokkeanlegg detaljprosjektert etter 

kravene i TEK) i dag), før man ser dem i praksis. Dette gjelder også brannkonsept.  

Erfaring fra kontroll av utførelse av brannkonsept viser også at de branntekniske 

forutsetninger og krav ikke blir fulgt i utførelsen, og dermed er selve kontrollen av 

prosjektering i virkeligheten verdiløs. Videre må brannfagene ha en reell plass i selve 

prosjektet, i dag blir disse litt «stemoderlig» behandlet i de fleste prosjekter.  

Bransjen har i dag både kapasitet og kompetanse til å gjennomføre kontroll av både 

prosjekteringen /brannkonsept) og utførelsen på et fornuftig nivå. Obligatorisk bruk av slik 

kontroll, vil sørge for at selve prosjekteringen av både brannkonseptet og detaljeringen av de 
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praktiske fagene faktisk gjennomføres i praksis. Dette vil føre til færre byggefeil, hvilket betyr 

innsparinger av store beløp for tiltakshaver, eier og samfunnet, samt enorme miljømessige 

forbedringer og effektivisering av selve utførelsen.  

I tillegg vil man også få en skjerpelse ved at de ulike aktørene må følge 

dokumentasjonskravene som ligger i TEK. Dette vil gjøre bruken, vedlikeholdet, 

oppgraderinger, osv. betydelig enklere og rimeligere. 

Det må være en reell oppdagelsesrisiko for de som ikke følger opp kravene og det må ha 

konsekvenser for de som ikke følger regelverket. Det må lønne seg å gjøre arbeidet korrekt. 

 

4. Dagens ansvarsrettsystem 
BFO stiller seg bak å legge ned sentral godkjenning, da det har vist seg at kravene til å få 

sentral godkjenning ikke blir fulgt opp av DiBK – og konsekvenser ved «juks» har vært 

fraværende. Dette er dessverre en av de store grunnene til at dagens situasjon er blitt som 

den har blitt. 

Dagens sentrale godkjenning har en del andre svakheter og har en del hull som vi ser 

konsekvensene av. For eksempel er ikke passiv brannsikring et eget fagområde i ordningen 

og hvor vi ser at dette gjør at passiv brannsikring ofte ikke blir fulgt opp i prosjektene, hvilket 

gir betydelige byggefeil. 

 

5. Byggskadeforsikring 
Det blir også foreslått i rapporten at det skal være en obligatorisk byggskadeforsikring for 

alle boligkjøpere. BFO kan stille seg bak en slik ordning, hvis den utvides til å gjelde alle 

byggeiere, ikke bare boligeiere.  

 

6. Forskning 
Når man nå ønsker å fremme mindre byggefeil, en kompetent næring, hensiktsmessig 

regelverk, samt lever kvalitet og være seriøse, så vil BFO igjen peke på muligheten til å 

innføre en svært liten forskningsskatt på større byggeoppdrag, slik man blant annet har gjort 

dette på New Zealand (Building Research Levy Act fra 1969). Når man i Norge setter av 2 % 

til kunst og utsmykning for offentlige bygg, hvorfor skulle det ikke kunne settes av en liten 

promille til sikkerhet?  

Forskning på bygningssikkerhet (inkludert brannsikkerhet) er nesten fraværende i Norge. 

Dette til tross for at både tradisjonell bygning og mange ny (inkludert høyhus) bygges med 

mye tre, samtidig med at bruken og innholdet har endret seg radikalt de siste 70 årene. Bygg 

står tett, oppføres i brennbare materialer, brannsmitte fra «nye kilder» som skogbranner, 
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osv. I dag sitter bransjen med forbausende lite kunnskap om hva som skjer og hvordan dette 

kan forebygges på en fornuftig måte.  

I tillegg ser vi gjennom forskning at antatte «sannheter ikke stemmer». Et slikt eksempel er 

BFO sitt styremedlem Arnstein Fedøy sin nyere forskning på sprinklerpålitelighet. Den er 

publisert som både masteroppgave og internasjonal bok, og konkluderer med at det faktisk 

ikke fins noen vitenskapelig undersøkelse på påliteligheten til sprinkler. Dette er svært 

foruroligende siden vi i stadig større grad bruker slike anlegg for å brannsikre kritiske 

byggverk i samfunnet.   

Her bør man kjenne sin besøkstid og gi Norges befolkning den sikkerheten som TEK 

beskriver, samt sette Norge i førersetet i verden på sikkerhetsforskning. Dette har vi nå 

mulighet til hvis vi styrker forskningen, for eksempel ved å innføre en ordning tilsvarende 

Levy Act som de har lang erfaring med i New Zealand (fra 1969). 

 

Høringsinnspillet fra BFO har vært styrebehandlet den 27. august 2020.  

 

Med vennlig hilsen Styret i BFO Brann 


