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Hvem var med?

 AF Gruppen Norge AS, Anticimex AS, Arbeidstilsynet, 
Byggmesterforbundet, Direktoratet for byggkvalitet, Finisterra AS, 
Frøiland Bygg Skade AS, Gjensidige Forsikring ASA, JM Norge AS, 
Mestergruppen Bolig AS, Mycoteam AS, NHO Service og Handel, 
Norconsult AS, Norges Astma- og Allergiforbund, Norsk Hussopp 
Forsikring, Norsk takst, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet –
NTNU, Norsk Treteknisk Institutt, OPAK AS, Polygon AS, Recover
Nordic AS, Sandland Treteknologi AS, Skanska Norge AS, SINTEF 
Community og Splitkon AS.
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Hvorfor, og for hvem?

 Begrense følgeskader av vann- og 
fuktskader i størst mulig grad. 

 En mangelfullt utført sanering kan gi 
store økonomiske tap og helseplager 
for beboere og brukere – dette vil vi 
unngå!

 Målgruppe: 
 Eiere og brukere av bygninger
 Forsikrings- og takstbransjen
 Utførende (saneringsbransjen, 

entreprenører, byggmestere)
 Konsulenter og rådgivere
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Hva?

 Krav til
 kartlegging av skadeomfang
 tiltak for skadebegrensning 
 sanering, inkl. metodevalg
 dokumentasjon
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5. Generelle krav – viktig forutsetning!

 Ansvarlig foretak skal benytte: 
 Kvalifisert personell
 Egnet utstyr
 Egnede produkter

 Hva dette innebærer avhenger av 
den enkelte skaden.

 Standarden har mange 
«vurderingspunkter» – krever 
kunnskap og erfaring!
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6. Undersøkelser og informasjon – utførendes ansvar

 Innledende undersøkelser
 Hva har skjedd?
 Strakstiltak – hva må gjøres?
 Avklaringer, bl.a. type bygning og 

konstruksjon, type forurensning, 
status på innbo, spesielle hensyn.

 Avklaring av behov for videre 
undersøkelser – også om det må inn 
ekstern kompetanse.

 Rapport!
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Informasjon – fra utførende til oppdragsgiver

 Hva er funnet?
 Hva er gjort?
 Hva må gjøres?
 Regelverk, risikoforhold, 

forholdsregler
 Framdriftsplan
 Kommunikasjonsform
 Rapport!
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7. Strakstiltak – førstehjelp for bygningen

 Tiltak for å hindre at skaden blir større 
enn nødvendig.

 Koble ut el, skru av vann, sikre innbo 
mm.

 Tiltak avhengig av type vann – egen 
tabell.

 Ved flom/ras/ekstremnedbør: Egen 
risikovurdering, varsling av rette 
myndigheter mm.
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8. Avgrensning av saneringssonen – viktig for helsa!

 Det skal etableres en avgrenset sone 
for å hindre spredning av støv, 
muggsoppsporer og annet til uberørte 
områder i bygningen.

 Tiltak avhenger av type 
forurensning/skade, egen tabell.
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9. Kartlegging av skadeomfang

 Dokumentasjon; rapport!
 Krav til dokumentert fuktmåling utført av 

kompetent personell og med riktig utstyr 
ut fra materiale.

 Krav til når og hvordan det skal gjøres:
 RF-måling i romluft/isolasjon
 Fuktmåling i betong og avretting
 Fuktmåling i trevirke

 Krav til kartlegging av materialer og 
konstruksjoner som grunnlag for 
metodevalg.
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9. Kartlegging av skadeomfang

 Muggsopp: Krav til når og hvordan det 
skal utføres visuell kontroll, inkl. 
avdekking.
 Ved tvil skal materialet behandles 

som om det er muggsopp der.
 Råtesopp: Skal registreres og 

dokumenteres ved mistanke om skade. 
Skal avklares om det dreier seg om 
ekte hussopp, og om skaden berører 
konstruksjonens bæreevne.

 Insekter: Ev. observasjon skal 
registreres og dokumenteres.
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10. Metodevalg

 Gjøres ut fra tekniske og økonomiske 
kriterier. Valget skal dokumenteres.

 En eller flere av følgende metoder:
 Riving eller fjerning
 Tørking
 Rengjøring
 Innkapsling og forsegling
 Sanering av ekte hussopp
 Valg av andre løsninger krever 

utvidet dokumentasjon

 Standarden gir kriterier for metodevalg, 
men overlater i stor grad til utførende å 
gjøre egne vurderinger så lenge det 
dokumenteres hva man velger å gjøre 
og hvorfor.

 I praksis vil metodevalget oftest være 
gitt ut fra skadetype og –omfang. I 
tvilstilfeller må man kanskje ta inn 
ekstern kompetanse og/eller gå en 
ekstra runde med oppdragsgiver.
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10. Metodevalg

 Standarden omtaler hver metode 
spesifikt og gir krav til utførelse.

 For tørking omtales:
 Overflatetørking
 Konstruksjonstørking
 Tørking av hulrom
 Tørking av objekter

 Innkapsling og forsegling: Kun der det 
ikke er mulig å bruke andre metoder.
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11. Sluttkontroll

 Det skal gjøres en sluttkontroll for å 
bekrefte at det er ferdig sanert, tørt nok 
og rent nok til å bygges opp igjen.

 Sluttkontrollen skal dokumenteres i 
rapport. Eventuelle avvik må 
dokumenteres lukket før 
saneringsarbeidet kan anses som 
sluttført.
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12. Dokumentasjon

 Alle trinn i prosessen skal 
dokumenteres. Egen tabell med krav til 
form og innhold på dokumentasjonen.

 Flere av punktene kan kombineres i en 
og samme rapport hvis det er 
hensiktsmessig.

 Rapportmaler for alle trinn er med som 
tillegg til standarden.
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Mycoteam as
Forskningsveien 3b
Postboks 5 Blindern
N-0313 Oslo

www.mycoteam.no

Takk for oppmerksomheten!

mari@mycoteam.no
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