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Sendes til:
Fagrådet for våtrom
GVB-avdeling
Pb. 123 Blindern
0314 OSLO
Eller e-post: godkjent@ffv.no

Søknad om registrering som GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT
i henhold til Byggebransjens våtromsnorm
Bedriften bekrefter med innsendelse av søknadsskjema at den har en faglig leder (MÅ ha modul
B og/eller C) som tilfredsstiller de krav Byggebransjens våtromsnorm setter til Godkjent
våtromsbedrift i hht BVN 12.100, pkt. 8


Vi er kjent med at godkjenningen bare gjelder når bedriften benytter faglig leder og
sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.



Vi forplikter oss til å følge Byggebransjens våtromsnorm, herunder bruk av Anbefalte
produkter (liste på www.ffv.no). Vi forplikter oss også til å kontraktsfeste BVN i størst mulig
grad.



Vi er kjent med at vi plikter å holde oss orientert om endringer og nye krav i BVN ved å ha
løpende abonnement på Byggebransjens våtromsnorm tilgjengelig fra SINTEF Byggforsk.
Bestiller abonnement på Byggebransjens våtromsnorm på web
Skal stå på e-postadresse:

______________________________________

Bedriften har allerede abonnement på Byggebransjens våtromsnorm
Kundenummer/kundenavn:

______________________________________



Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved fornyelse av
registrering.



Vi er kjent med at godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående
punkter.

Vi er kjent med at registrering som Godkjent våtromsbedrift koster kr. 2.100,- + mva pr. år.
Endringer i bemanning som har innvirkning på godkjenningen må meldes fra til FFV
umiddelbart. Digitalversjon av Godkjent våtromsbedrift-logo og bilklistremerker inngår, i
tillegg til oppføring på FFVs liste over Godkjente våtromsbedrifter på www.ffv.no. Godkjente
våtromsbedrifter har anledning til å benytte godkjent våtromsbedrift-logoen i sin
markedsføring.

Begge sider må fylles ut, ufullstendig søknad returneres.
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Bedriften søker registrering basert på:
Prosjekterende (Modul B)

Takst (Modul C)

Basert på Modul B kan bedriften godkjennes for utførelse, hvis ansatte har
våtromssertifikat innen ett av nedenstående fag, skriv inn navn og fødselsdato på
fagarbeider med våtromssertifikat Modul A bak respektive fag.
Murer

Rørlegger

Betong, forskaling,
armering

Blikkenslager

Maler

Elektriker

Byggtapetserer

Tekker

Tømrer

Andre medlemsskap:

Mesterbedrift

Rådgivende Ingeniør

Firmanavn:

Org.nr./foretaksnr.(adresse hentes fra Brønnøysundregisteret.):
Telefon:

Mobil:

Bedriftens e-post:

Hjemmeside:

Faglig leders navn og fødselsdato:
Faglig leders E-post:
Fakturainformasjon
NB: Dersom bedriftens org nr er registrert for mottak av EHF-faktura, vil dette bli satt opp automatisk.
Ta kontakt om dere ikke ønsker dette.

Faktura på pdf til epostadresse:
EHF- faktura til e-postadresse:
MERKNAD på faktura (navn/ansattnr./prosjektnr. etc.):
Søknaden signeres av både faglig leder og ansvarlig leder, eller sendes inn fra den enes e-postadresse med
kopi til den andre.

Dato:

Sted:

Sign. bedriftens ansvarlige leder

Dato:

Sted:

Sign. bedriftens faglige leder

Fylles ut av FFV:
Kontrollert Modul B/C:
BVN-abo:

Visma:
Utskrevet bevis:
Pass:

Reg. fra:
Reg. til:
Firmaattest ligger ved:

