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Til produsenter, importører og distributører av 
behandlet trekledning til utvendig bruk 
 
 
 

Ref: 21/5875 
Deres ref:  
Dato: 28.09.2021 

 

 

Informasjonsbrev – markedstilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk 
 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil i løpet av høsten 2021 utføre markedstilsyn med behandlet 
trekledning til utvendig bruk. Vi vil undersøke om behandlet trekledning til utvendig bruk, merket 
med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves for å tilfredsstille dette.  

Vi vil kontrollere at behandlet trekledning til utvendig bruk har tilfredsstillende 
produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til 
byggverk (DOK), og byggevareforordningen som er gjort til del av norsk rett i DOK kapittel II. Vårt 
tilsyn vil fokusere på produkter som omfattes av standarden NS-EN 14915:2013 Panelbord og 
kledningsbord av heltre. Egenskaper, evaluering av samsvar og merking. 

Markedstilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter. Direktoratet 
vil betale for produktene som skal testes. DiBK er ansvarlig myndighet for markedstilsyn med 
byggevarer i Norge. I dette brevet vil vi gi informasjon om gjeldende bestemmelser og om hvordan 
vårt markedstilsyn vil bli gjennomført. 

 

Om gjennomføring av tilsynet 

DiBK kommer til å kontakte et utvalg av foretak for å gjennomføre tilsyn med 
produktdokumentasjon. Utvalgte foretak vil få et pålegg om å gi å sende oss følgende 
dokumentasjon:  

 Ytelseserklæring (på norsk, svensk eller dansk) 
 CE-merking (en kopi eller et bilde) 
 Bruksanvisning/monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk  

Testing av brannegenskaper (reaction to fire) til behandlet trekledning til utvendig bruk 

Ved testing av produkter kommer direktoratet til å bruke et kompetent og uavhengig teknisk 
kontrollorgan til å teste et utvalg av behandlet trekledning til utvendig bruk. Formålet med testingen 
er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen. 
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Ytelseserklæring, CE-merking og bruksanvisning 

Produsenten skal utarbeide en ytelseserklæring og CE-merke produktet før det markedsføres. 
Ytelseserklæringen er et dokument som er laget og undertegnet av produsenten. Hovedformålet 
med dokumentet er at produsentene skal deklarere den viktigste informasjonen om sitt produkt, 
spesielt produktets viktigste egenskaper og ytelser. Den kan leveres enten i papirformat sammen 
med produktet eller være tilgjengelig på produsentens nettside. For produkter som omsettes i Norge 
skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk eller dansk. Ved å lage en ytelseserklæring tar 
produsenten ansvar for at egenskapene til byggevaren er de samme som det som står i 
ytelseserklæringen. 

Behandlet trekledning til utvendig bruk skal ha CE-merking som skal være festet på produktet. Der 
det ikke er mulig, skal det være festet på emballasjen eller framgå av papirer som følger med 
produktet. Behandlet trekledning til utvendig bruk må også ha en bruksanvisning eller 
monteringsanvisning.  

 

Produsent, importør og distributørs forpliktelser 

En produsent er en fysisk eller juridisk person som produserer en byggevare eller får en slik vare 
utviklet eller produsert, og som markedsfører denne varen under sitt eget navn eller varemerke. 
Produsenten skal utføre produksjonskontroll i fabrikk. 

Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon. Importør og distributør av 
byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes 
videre på det norske markedet. 

En importør eller distributør som bringer i omsetning en byggevare under sitt eget navn eller 
varemerke eller endrer en byggevare som allerede er bragt i omsetning på en slik måte at det kan 
påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusent, og ha de samme forpliktelsene 
som produsenten. 

 

Om gjeldende regelverk 

Byggevareforordningen er en felles europeisk måte å bedømme og beskrive byggevarers egenskaper 
på. Metoder og kriterier for vurdering av vesentlige egenskaper finnes i harmoniserte standarder. For 
produkter som selges i Norge, må ytelseserklæringen og eventuelle bruksanvisninger være på norsk, 
svensk eller dansk. 

 

De ulike aktørenes oppgaver 

Byggevarer har ulik betydning for bygninger, derfor er de kategorisert i ulike systemer. Hvilke 
oppgaver produsenten har og hvilke oppgaver en uavhengig tredjepart har for kontroll, er derfor 
kategorisert ut ifra system. Behandlet trekledning til utvendig bruk havner i system 1 eller system 3. 

Vårt tilsyn omfatter behandlet trekledning til utvendig bruk som ikke er brannhemmende. For denne 
typen gjelder system 3.  

System 3 

Produsenten utfører:  

 Produksjonskontroll i fabrikk 

Et prøvningslaboratorium skal utføre 

 Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller 
deskriptiv dokumentasjon av varen 
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Oppfølging av tilsynet 

DiBK vil gi tilbakemelding etter gjennomført markedstilsyn. Dersom direktoratet finner at produktet 
omsettes uten riktig produktdokumentasjon, kan vi gi pålegg om retting av avvik, eller pålegg om å 
stanse omsetningen av produktet. Vi vurderer tvangsmulkt dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre et pålegg, og overtredelsgebyr hvis for eksempel produktet utgjør en risiko. Prosjektet 
avsluttes med en samlerapport som publiseres på DiBKs nettsider. 

 

Ta kontakt med oss  

Dersom dere har spørsmål om markedstilsynet, eller om dere ønsker å tipse oss om foretak som 
burde motta denne informasjonen, kan DiBK kontaktes på post@dibk.no  

Ved all korrespondanse ber vi dere angi saksnummer 21/5875. 

  
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hanne Kofstadmoen      José Santos Delgado 

avdelingsdirektør      senioringeniør 
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