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Formålet med denne veiledningen:

• Synliggjøre hvem FDV-kravet retter seg mot og hvilke forhold FDV-kravet gjelder for

• Bidra til å forenkle byggeprosessen ved å fjerne feilaktige dokumentasjonskrav

• Unngå at bruker eller kjøper oversvømmes av irrelevant informasjon



Det har i deler av byggebransjen oppstått en feiloppfatning av kravene til  
FDV-dokumentasjon, og resultatene er at:

• FDV-dokumentasjon blir etterspurt på produkter som ikke har et slikt krav, hverken i lov eller 
forskrift

• Byggebransjen har dannet en holdning og oppfatning av at alle produkter må ha  
FDV-dokumentasjon etter plan- og bygningsloven

Hovedpunkter i kravet om FDV-dokumentasjon

• Hjemmelsgrunnlaget for FDV-dokumentasjon er i plan og bygningslovens § 21-10, 2. ledd

• Det er byggets egenskaper som skal ha FDV-dokumentasjon og ikke enkeltproduktene

• FDV-dokumentasjon skal være en brukerveiledning for bygget eller konstruksjonen

• Det er ikke krav til FDV-dokumentasjon på forhold i bygget som

• Ikke er i overflaten

• Ikke er av teknisk art

• Ikke har spesielle vedlikeholdsbehov utover det som anses å være det normale

• De som skal oppfylle FDV-krav etter loven er tiltakshaver eller de ansvarlige foretakene



Hva vil dette si for puss- og mørtelprodukter?

Det er ikke krav om FDV-dokumentasjon for
• Normale puss- og mørtelprodukter

• Innstøpte eller innmurte bygningsdeler eller konstruksjonsdeler som er dekket av puss, mørtel 
eller andre produkter

• Puss- og mørtelprodukter som har normalt vedlikehold som for eksempel rengjøring
 
Det er kun krav om FDV-dokumentasjon for

• Overflateprodukter som krever spesiell rengjøring eller etterbehandling

• Overflateprodukter som krever spesielt vedlikehold utover det som anses å være normalt for 
denne type produkt

Veiledning til TEK 10

I veiledningen til TEK 10 er det påpekt at det er byggverkets egenskaper som skal ha FDV. Det 
skilles der mellom bygg til bolig og andre bygg.

Veiledningen gir en føring på at en FDV på et boligprosjekt har krav på dokumentasjon på over-
flater som skal rengjøres og vedlikeholdes, samt betjening og servicebehov for tekniske installa-
sjoner. Intensjonen er å gi informasjon som er relevant slik at eier/bruker ikke oversvømmes med 
ubrukelig informasjon. 

Boligprodusentenes Forening og NBBL har utgitt et FDV-eksempel for småhus og leiligheter som 
kan benyttes som en føring på det som legges til grunn for slik dokumentasjon.



Norsk Puss- og Mørtelforening ble etablert 1982 og har i dag 12 medlemmer. Driften finansieres 
i sin helhet av medlemmene.

Norsk Puss- og Mørtelforening har i dag 12 medlemmer. Driften finansieres i sin helhet av  
medlemmene. 

Sekretariatet for foreningen er fra januar 2014 lagt til Byggutengrenser:

Postadresse:
Norsk Puss- og Mørtelforening
Byggutengrenser
P.b. 147, Lilleaker
0216 Oslo

E-post: post@npmf.no


