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Nasjonalt Fuktseminar 2014

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader
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Viktige saker som ikke nådde helt opp: 
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Så over til de 5 viktigste sakene
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Juryen (dvs. jeg!) mener at denne nyheten fører til økt bruk av ringmursfundamentering: 
dvs.  flere krypekjellere. Kontrollerte produksjonsprosesser gir i utgangspunktet bedre 
kontroll på byggfukt, men det kan oppstå utfordringer knyttet til transport og lufttetthet.
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Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp

Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av 
sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, 
tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer.  

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i 
bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig 
forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større fuktskader 
der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. 
Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.  

Folkehelseinstituttet .Rapport 2013:7

5

Begrunnelse

En tydeliggjøring av at det er helserisiko også knyttet til gamle, tørre fuktskader. Nøktern i 
form, men et tydelig innhold fra en avsender med stor tyngde, somhar lagt ned et stort 
arbeid i gjennomgang av tilgjengelig litteratur. 
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"Uttørking av betong er en langsom prosess, og dermed forbundet med store kostnader. 
Konsekvensene av manglende eller unøyaktige målinger kan være betydelige, enten i 
form av unødvendig (kostbar) forlenget byggetid, eller i form av skader hvis fuktigheten er 
for høy. Denne nyheten stiller tydeligere krav til utførelse og tolkning av målinger."
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Begrunnelse
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Dersom standarden fastsettes, og blir en del av kontraktene (etter NS 3420) blir det 
nødvendig med omfattende prosedyrer for måling av fukt i betong ved byggearbeider.  
Standarden angir også kriterier for tolkning av fukt som kan brukes når det ikke finnes 
dokumentasjon for materialene.

Første forslag: 3 punkter per "avsnitt" + 5 per 200 m². 

Høringsutkast: Minst et punkt per støpeetappe. Bør være 2-4 per 500 m².

Hver måling: Bore, støvsuge, forsegle, vente, plassere sensor, vente, lese av, korrigere. 
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Denne nyheten kan føre til en mye bedre kontroll med hva som bygges inn av fuktighet, 
og mye riktigere bruk av måleutstyr. 
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Dersom standarden fastsettes, og blir en del av kontraktene (etter NS 3420) blir det 
nødvendig med ganske omfattende prosedyrer for måling av fukt i tre ved byggearbeider. 
Standarden vil si noe om bl.a. utstyr, måleforhold, antall målepunkter og tolkninger.

Måling for i midten og nederst i bunnsvill for hver 5. meter + stendere mot betong / 
brannisolasjon + toppsviller? Og annet. Mottakskontroll i tillegg.  Ca 100.000 målinger i 
året? Banke, lese av, korrigere, dokumentere.
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Den viktigste nyheten vil i første omgang påvirke alle som skal selge bolig. Det vil bli større 
etterspørsel etter opplysninger om fuktskader og utførte vedlikeholdsarbeider, i tillegg til 
at det blir en grundigere teknisk gjennomgang av boligen før salg. På lengre sikt tror vi at 
markedet vil bli mer oppmerksom på at det er store kvalitetsforskjeller mellom boliger, og 
at det vil bli mere lønnsomt å forebygge og utbedre fukt på riktig måte. Etter mange år 
med utredninger og diskusjoner, har nå noen tatt et tydelig ansvar for å sette endringen 
ut i livet. 
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Blant annet skal følgende undersøkes:
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Særlig fuktutsatte konstruksjoner 
Særlig fuktutsatte konstruksjoner med muligheter for lekkasje- og kondensskader 
kan være 
• loft og kjeller;
• utfóret vegg med panel og plater i kjeller;
• tilfarergulv i kjeller;
• bygningsdeler som er skille mellom temperaturforskjeller (eksempelvis 

kneloft, kuldebroer, tak og fasader, himlinger med downlights);
• krypkjeller;
• våtrom inkludert innbygd toalettsisterne;
• terrasse over oppvarmet rom;
• innebygd varmtvannsbereder.
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Egenerklæringsskjema
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SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet 

våtrommene, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, råte, lukt eller 

soppskader?

2
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

2.1 Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort.

2.2
Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

2.3 Er arbeidet utført av faglært, skal firmanavn, eventuelt 

også navn opplyses.

2.4
Er arbeidet utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad?

2.5 Er forholdet byggemeldt/omsøkt?

3
Kjenner du til om det er/har vært problemer med 

ildsted/skorstein, f.eks. dårlig trekk, sprekker eller lignende? 

Foreligger det tilsynsrapport?

4 Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/vært kontroll 

på vann/avløp?

4.1
Er arbeidet utført av ufaglærte/egeninnsats/dugnad?

4.2 Hvis arbeidet er utført av faglært – skal firmanavn, 

eventuelt også navn oppgis:

5
Kjenner du til om det er/har vært problemer med 

drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i 

underetasjen/kjelleren/krypekjeller og overflatevann på 

eiendommen?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

6 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann 

i sluk eller lignende?

7 Kjenner du til om det er/har vært f eks riss, sprekker i mur, 

skjeve gulv eller lignende?

8 Kjenner du til om det er/har vært sopp, råteskader eller 

skadedyr i boligen f eks rotter, mus, maur og lignende?

9 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i 

terrasse/garasje/tak/fasade?

9.1
Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?

9.2 Hvis ja, er arbeidet utført av faglært – oppgi firmanavn, 

eventuelt også navn

10 Er hele det elektriske anlegget utført av en registrert 

elektroinstallasjonsvirksomhet? 

10.1 Hvis ja, oppgi firmanavn, eventuelt også navn:

10.2 Kjenner du til om det er mangler ved det elektriske anlegget?

10.3 Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet hvor det er 

påpekt mangler ved det elektriske anlegget?

10.4 Har du samsvarserklæring på det elektriske anlegget for alle 

arbeider utført etter 1.1.1999? 

11
Kjenner du til om ufaglærte personer har utført innvendige 

og/eller utvendige arbeider som krever faglige kvalifikasjoner 

som tømrer, murer eller lignende?

12 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre 

planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre 

endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens 

omgivelser?
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SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

13 Kjenner du til manglende tillatelser eller ferdigattest?

13.1 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/ krav 

vedrørende eiendommen som ikke samsvarer med 

dagens bebyggelse?

14 Selges eiendommen med utleie leilighet eller hybel? 

14.1 Er utleieleiligheter godkjent hos bygningsmyndighetene 

for utleie?

15 Er det innredet/bygget ut kjeller eller loft eller andre 

deler av boligen etter at den ble oppført?

15.1 Hvis ja, er det godkjent hos bygningsmyndighetene?

16 Kjenner du til om det foreligger 

skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte 

målinger (radon, fukt, setninger, støv etc.)?

17 Kjenner du til om det er støy, vibrasjoner og lydforhold 

som er vesentlig for kjøper å vite om?

18 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som 

kan være relevant for kjøper å vite om? Hvis ja, 

redegjør:

Eksempel kan for eksempel være støv, lukt, inneklima, 

elektromagnetiske forhold, om det til eiendommen er 

bruksrett til byggverk på annen manns eiendom, annet.

19 Tillater eier at den bygningssakkyndige under 

tilstandsanalysen foretar hulltaking for 

undersøkelse av fukt?
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SPØRSMÅL FOR LEILIGHETER I SAMEIER/ 

BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:

Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe 

slag?

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som 

kan medføre økt husleie/økte fellesutgifter (for eksempel 

vedlikeholdsbehov, skadeutbedring)? Sjekk styrets årsberetning.

Finnes det en tilstandsrapport for fellesdelene yngre enn 5 år og er denne 

i henhold til Norsk Standard NS 3424 eller NS 3600?

Egenerklæringsskjema, forts.



SINTEF Byggforsk 15

–


