Ha ditt på det tørre,
bli Godkjent våtromsbedrift!

Nå blir det enda 
viktigere å være
Godkjent våtromsbedrift
Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet,
kunnskap og kvalitet. Her deltar du i et fellesskap
med nærmere 1000 norske bedrifter, som alle er enige
i mottoet ”Ha ditt på det tørre”. Dette betyr at den som
kjøper tjenester fra akkurat din bedrift skal være
trygg på at dere gjør riktig jobb til riktig tid. Dette
gjelder for alle som er involvert i prosessen rundt å
bygge nytt eller rehabilitere bad.
Vi i Fagrådet for våtrom har satt oss som mål å øke
antall Godkjente våtromsbedrifter. Dette skal vi få
til gjennom økte aktiviteter og bransjetilpassede
kurs, og samtidig øke markedsføringen av
Godkjente våtromsbedrifter betydelig. Dette vil øke
etterspørselen etter Godkjente våtromsbedrifter
blant forbrukerne. Samtidig har vi gjort det langt
enklere for forbrukerne å finne sin nærmeste
Godkjente våtromsbedrift på ffv.no
For Godkjente våtromsbedrifter har vi flere
typer aktiviteter vi kan være behjelpelige med. Vi
har en egen portal på internett hvor Godkjente
våtromsbedrifter kan logge seg inn og hente ut
dokumentasjonsmateriale – slik som forslag til enkel
FDV-dokumentasjon, utkast til kontraktsvedlegg og
hjelp til dokumentasjon.
Videre kan vi også gjøre bedriftsbesøk, hvor vi går
gjennom rutinene som benyttes i forbindelse med
våtromsarbeider.

Godkjente
våtromsbedrifter får:
−− Felles markedsføring fra Fagrådet for våtrom
−− Tilgang til fellesskapets kompetanse
−− Tilgang til dokumentbank med eksempler på FDV,
sjekklister med mer
−− Markedsføre seg med logoen til Byggebransjens
våtromsnorm med påskrift Godkjent våtromsbedrift
−− Oppføring på Fagrådet for våtroms liste over
Godkjente våtromsbedrifter på www.ffv.no
−− Godkjenningsbevis fra Fagrådet for våtrom
−− Logoklistremerker og brosjyremateriell
−− Tilgang til lukket område på www.ffv.no

Godkjente
våtromsbedrifter må:
−− Ha våtromssertifisert faglig leder
−− Bruke våtromssertifiserte fagarbeidere
−− Følge Byggebransjens våtromsnorm, og
kontraktsfeste denne i størst mulig grad
−− Holde seg oppdatert om BVN via løpende abonnement
Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta
på oppdateringskurs ved fornyelse av registrering.
Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av
ovenstående punkter.

Bedriften kan registreres
innen følgende
faggrupper:
−− Prosjekterende
−− Utførende
−− Takst

Varighet
Godkjenningen fornyes årlig ved innbetaling av
medlemsavgift, og ved fornyet søknad hvert 5. år.
I denne perioden vil bedriften stå oppført i FFVs lister
over Godkjente våtromsbedrifter, og bedriften kan
markedsføre seg som «Godkjent våtromsbedrift». Ved
endringer i bemanningen som er av betydning for
godkjenningen skal FFV varsles umiddelbart.

Forutsetninger for
godkjenning
For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent
våtromsbedrift, må bedriften benytte faglig leder
og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til
Byggebransjens våtromsnorm. Faglig leder må ha
gjennomført minimum Grunnmodul og modul B eller C i
Byggebransjens våtromsnorm.

Om Fagrådet for
våtrom
Fagrådet for våtrom er en flerfaglig
og uavhengig medlemsorganisasjon,
og har som ideell oppgave å bidra til å
redusere våtromsskader gjennom:
−− utdanning av prosjekterende,
utførende og kontrollerende ledd
−− bred informasjonsvirksomhet
−− bedre materialdokumentasjonen
−− registrering av produkter og utstyr
−− stimulering av forskningsog utviklingsarbeid

godkjente
våtromsbedrifter
Fagfolk kan sertifisere seg i henhold til
Byggebransjens våtromsnorm modul A,
B eller C.
Bedriftene kan søke om å benytte
tittelen Godkjent våtromsbedrift på
bakgrunn av sertifiseringen i modul B
eller C, og de har anledning til å benytte
en egen logo for dette.
Disse bedriftene kan utøve
prosjektering/planlegging og utførelse
eller taksering.

Byggebransjens våtromsnorm er et
internettbasert verktøy for å planlegge
og utføre arbeid i våtrom, både ved
nybygg og rehabilitering.
Byggebransjens våtromsnorm er utviklet
av SINTEF Byggforsk i samarbeid med
Fagrådet for våtrom.
Byggebransjens våtromsnorm er ment
som et oppslagsverk for alle som er
involvert i arbeid med våtrom; det vil si
tiltakshaver, prosjekterende, utførende
og kontrollerende.
Byggebransjens våtromsnorm skal bidra
til at de løsningene og materialene som
brukes og det arbeidet som utføres,
har en så høy standard at man oppnår
vannskadesikre våtrom med gode
planløsninger og lang levetid.
Byggebransjens våtromsnorm er
tilpasset de lover, forskrifter og Norsk
Standard som til enhver tid gjelder.
Byggebransjens våtromsnorm angir
tekniske retningslinjer for hvordan
materialer og produkter skal
godkjennes, og på hvilken måte arbeidet
skal utføres, samt rekkefølgen av
arbeidene og kontrollprosedyrene.
Forsidefoto: Isidor

Som Godkjent våtromsbedrift forplikter
bedriften seg til å kontraktsfeste
Byggebransjens våtromsnorm i størst
mulig grad, holde seg oppdatert i denne,
samt benytte sertifiserte fagfolk.

Om Bygge
bransjens
våtromsnorm
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