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Agenda

221.12.2021

1. DiBKs rolle som tilsynsmyndighet for byggevarer og bakgrunn for tilsynet, v/Hanne Kofstadmoen (DiBK)

2. Tilsynets betydning for bransjen, v/Heidi Finstad (Treindustrien)

3. Gjennomføring av tilsynet, v/Hanne Kofstadmoen (DiBK)

4. Produktdokumentasjon, v/José Santos Delgado (DiBK)

Ø System for vurdering og verifikasjon av byggevares ytelser
Ø Hvordan utarbeide en ytelseserklæring og CE-merking

5. Spørsmål v/alle (Spørsmål stilles ved håndsopprekning på Teams)



Rollene til de ulike aktørene - byggevarer

321.12.2021

Produsenter/importører/distributører

Skal dokumentere egenskapene 
til produktet (DOK)

Direktoratet for byggkvalitet

Fører tilsyn med omsetningen av 
produktene (DOK)

Aktørene i byggesaken
Vurderer om produktet kan 

brukes (TEK)

Kommunen

Fører tilsyn i byggesaken (TEK)

Direktoratet fører årlig minst 120 tilsyn med ulike byggevarer.



Bakgrunn for tilsyn med behandlet utvendig trekledning

421.12.2021

Fokus på brannsikkerhet

Tilsynskampanje med brannhemmende trekledning i 2019

Behov for bedre veiledning og informasjon fra myndighetenes side

Myndighetene trenger bedre oversikt over markedet

Øke kunnskapsgrunnlaget for å bedre kunne vurdere behovet for justeringer i 
regelverket
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Gjennomføring av tilsynet



621.12.2021

Fokus og mål for tilsynet Omfang av tilsynet
– Behandlet trekledning = impregnert, 

lakket, beiset eller malt/grunnet 
kledning

– Vi undersøker behandlet 
trekledning til utvendig bruk med klasse 
D, hvor produsent selv har deklarert

– Mellom 50 og 70 produsenter 
og distributører

– Avdekke feilmerking og sørge for 
etterlevelse av regelverket

– Heve kunnskap og redusere usikkerhet i 
bransjen

– Bedre oversikt over markedet

– Bedre kunnskapsgrunnlag med tanke på 
en eventuell utvikling av byggereglene



Fremdriftsplan: september 2021 - august 2022

721.12.2021

– Kartlegging av 
produsenter/distributører av behandlet 
trekledning til utvendig bruk i Norge

– Forberede informasjonsbrev til 
samtlige produsenter og distributører

Fase 1 Fase 2
– Informasjonsbrev til 

produsenter/ distributører av 
behandlet kledning i Norge

– Informasjon på nettsiden og i 
nyhetsbrev fra DiBK

– Forberede 
forenklet anbudskonkurranse rettet mot 
tilbydere av branntester



Fremdriftsplan: september 2021 - august 2022

821.12.2021

– Pålegg om opplysninger 
til produsenter/distributører (3 uker svarfrist)

– Gjennomgå innsendt produktdokumentasjon

– Varsle/vedta tvangsmulkt dersom produkt-
dokumentasjon ikke er mottatt innen frist

– Konkurransegjennomføring med invitasjon til 
å levere tilbud rettet mot 3-4 tilbydere 
av branntester

Fase 3 Fase 4
– Innkjøp av materialer

– Testing av brannegenskaper

– Avslutning av tilsyn 
der produktdokumentasjonen er riktig

– Varsle/vedta sanksjoner der 
produktdokumentasjonen ikke 
er tilfredsstillende

– Avslutning av tilsynskampanje



www.dibk.no

Følg oss på:
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