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Sirdal kommune 
 

Bygg oppført med Royalimpregnert kledning  

Produktdokumentasjon og søknad om Midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest 

Bakgrunn:  

I forbindelse med et tilsyn Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på 
brannimpregnert tre kledning i 2020, ble de oppmerksomme på at produsenter av 
royalimpregnert tre kledning deklarerte sine produkter feil. Produsentene satte derfor i gang 
prosess for å få på plass riktig dokumentasjon, og som en del av dette ble det bestilt 
branntesting av produktene. Det første produktet som ble testet viste seg å ikke oppnå klasse 
D-s3, d0, som produsenten tidligere deklarerte. Produktet tilfredsstiller dermed ikke minste 
preaksepterte ytelse for utvendige kledninger gitt i veiledningen til TEK17. (www.sintef.no). 

Hvilke utslag gir dette for brannsikkerheten:  

Den lavere klassifiseringen kan øke faren for at en brann kan spre seg til andre deler av et 
bygg enn der brannen startet. Det kan også være større fare for at en brann kan spre seg 
mellom bygninger, og at brannen sprer seg raskere i fasaden. Kledningen kan også være mer 
utsatt ved antennelse utenfra. Hvordan dette påvirker brannsikkerheten vil imidlertid avhenge 
mye av bygningstypen og virksomheten i bygningen. (www.sintef.no) 

Fremgangsmåte ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger 
oppført med denne kledningen: 

1. For alle søknader om Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest som kommer inn nå, vil       
plan- og bygg forhøre seg med søker/tiltakshaver om denne type kledning er brukt i 
prosjektet. Hvis ja (eller ikke besvart) vil det med sannsynlighet bli gjennomført 
produkttilsyn i saken.  

2. Der det opplyses om at det er brukt denne type kledning må det gjennomføres en 
brannteknisk vurdering med ansvarsrett for prosjekterende i tiltaksklasse 3 samt uavhengig 
kontroll av det prosjekterte, dette for å verifisere at byggverket har tilstrekkelig 
sikkerhetsnivå for brukstillatelse. Tiltaksklasse 3 settes da preaksepterte ytelser ikke kan 
tilfredsstilles, jf. SAK10 § 9-4.  

3. Ferdigattest kan ikke gis, dette da foretaket/tiltakshaver ikke kan erklære at produktet er 
godkjent jf. SAK10 § 12-3 a).  

Midlertidig brukstillatelse kan i noen tilfeller innvilges, men dette avhenger av resultatet av 
den branntekniske vurderingen gjennomført av prosjekterende i tiltaksklasse 3 og etter 
gjennomført kontroll av prosjekteringen. 

Se lenker for ytterliggere informasjon: Linker: 

https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/royalimpregnert-trekledning-og-
brannsikkerhet/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=emai
l&utm_source=apsis-anp-3 

https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/tilsyn-med-
brannhemmende-trekledning-avdekket-avvik/
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