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KK 07 Sanksjonsmønster i Kledningskontrollen 

1. Generelt 

Sanksjonsmønsteret er laget av Treteknisk og er godkjent av Kledningskontrollens styre. 
Det er definert tre kategorier av avvik: 

 Kategori Forklaring 

A Mindre alvorlige 
avvik 

Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte 
krav som har liten innvirkning på produktkvaliteten. 

B Vesentlige avvik Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte 
krav som har betydning for produktkvaliteten. 
 

C Meget alvorlige 
avvik 

Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte 
krav som har stor betydning for produktkvaliteten. 
 

2. Ileggelse av sanksjoner 

Avvik A B C 

Prikkbelastning 2 6 18 

Bedriftens kontrollperm (skal ligge på malingsanlegg) 

Produksjonsjournal 
(antall mangler i 
protokollføring) 

1-2 Flere enn 2 Ikke fulgt opp 

Spesifikasjoner 
(teknisk datablad og 
sikkerhetsdatablad 
til 
overflateprodukter) 

Ufullstendig Mangler fullstendig  

Avtaler med 
malingsleverandør 

 Ingen godkjenning av 
malingsleverandør i 
tilfelle 
overflateprodukter 
benyttes utenfor de 
tekniske spesifikasjoner 

 

Kalibreringslogg til 
vekt 

Mangelfull   

Kalibreringslogg til 
fuktmåler 

Mangelfull   
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Kalibreringslogg til 
IR-termometer 

Mangelfull   

Tømming av 
vaskevann og 
malingsrester 

 Ikke i henhold til 
kommunale regelverk 

 

Interne rutiner Ufullstendig Mangler fullstendig  

Egenkontroll 

Påføringsmengde Ufullstendig ført Ikke opprettholdt 
nødvendig hyppighet 

Unnlatt over lengre tid 

Trefuktighet Ufullstendig ført Ikke opprettholdt 
nødvendig hyppighet 

Unnlatt over lengre tid 

Overflatetemperatur Ufullstendig ført Ikke opprettholdt 
nødvendig hyppighet 

Unnlatt over lengre tid 

Råstoffer 

Lagring av 
ubehandlete 
kledningsbord 

 Ikke lagret tørt, 
beskyttet mot nedbør 
og direkte sollys 

 

Oppbevaring av 
produkter til 
overflatebehandling 

 Under angitt 
minimumstemperatur 
fra leverandør. Hvis 
ikke angitt gjelder 
≥15⁰C  

 

Produktkontroll 

Pakkelapper Ikke i overensstemmelse 
med produkt/merking 

  

Emballering/lagring Mangelfull   

Filmtykkelse  Underkjent 
filmtykkelse målt på 
prøver tatt fra 
bedriftens lager ved 
kontrollbesøk 

 

Trefuktighet Gjennomsnitt på 10 prøver 
>19% eller 2 eller flere 
målinger >22% 
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3. Rapportering og oppfølging av sanksjoner 

Når det ved ekstern kontroll er funnet et eller flere avvik av kategori A, skal bedriftens 
utbedring og evaluering følges opp ved neste kontrollbesøk.  

Hvis en bedrift har 3 avvik av kategori A, det vil si 6 straffeprikker, forstås dette som et 
avvik av kategori B og behandles deretter. 

Når det ved ekstern kontroll er funnet et eller flere avvik av kategori B, kan kontrollør 
kreve at bedriften skriftlig rapporterer utbedringer innen en frist som blir gitt ved 
kontrollbesøk. 

Avvik som ikke er lukket ved neste kontrollbesøk oppgraderes automatisk til et høyere 
nivå. 

Når det ved ekstern kontroll er funnet et avvik av kategori C, eller det er gitt mer enn 18 
straffeprikker, skal bedriftens utbedring og evaluering følges opp med ekstrakontroll. 
Alle avvik av kategori C og ekstrakontroller skal omgående rapporteres til Styret. Alt 
arbeid forbindet med ekstrakontrollen faktureres bedriften i tillegg til 
Kledningskontrollens årsavgift. 

4. Tidsbegrenset tap av retten til å merke 

Tidsbegrenset tap av retten til å merke utløses når to etterfølgende kontroller har 
medført ekstrakontroll innenfor samme kontrollfelt, eller det avdekkes feil som grovt 
bryter med Kledningskontrollens basiskrav. Tapet av retten til å merke skal meddeles 
Styret. Bedriften kan begynne å merke igjen når den har verifisert at den har tatt de 
nødvendige grep som gjør at den tilfredsstiller alle krav til en medlemsbedrift i 
Kledningskontrollen. 

5. Ekskludering 

Ekskludering av et medlem kan foretas dersom medlemmet har handlet grovt uaktsomt, 
eller med overlegg ikke har etterlevd gjeldende krav i Kledningskontrollen over lengre tid. 

 

 


