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Referat fra oppstartsmøte/1. årsmøte i Kledningskontrollen 2013-10-09 

Sted: Norsk Treteknisk Institutt 
Tid:  Kl. 10.00-13.30  

Deltagere:  

 

Møteleder: Ulrich Hundhausen (UH) 

For ytterligere informasjon til punktene i referatet henvises det til Powerpoint-
presentasjonen som ble brukt på Årsmøtet (og som er vedlagt referatet).  

1. Bakgrunn for Kledningskontrollen 

UH ønsket velkommen til første årsmøte for Kledningskontrollen.  

Bakgrunnen for etableringen av denne kontrollordningen har vært et ønske om 
høyt fokus på produktkvalitet for industrielt overflatebehandlet kledning. Fokus 
på kvalitet vil være et middel til å luke ut useriøse aktører i markedet for 
industrielt overflatebehandlet kledning. I forkant av etableringen har det vært 
flere møter med både kledningsprodusenter og malingsleverandører. Møtene og 

Nr. Bedrift Navn
1 Akzo Nobel Coatings AS Morten Bjerknæs
2 Akzo Nobel Wood Coatings Sverige Stefan Jeppsson
3 Beiseservice AS Trond Dyresen
4 Bergene Holm AS Lars Gulbrandsen
5 Gausdal Bruvoll BA Jørn Nørstelien
6 GranTre ANS Finn Hoel
7 Hasås AS Kristian Hasås
8 Jotun AS Brian Wilson
9 Kjeldstad Trelast Bjørn Olav Valsø

10 InnTre Jon Arne Kjesbu
11 Moelven Wood AS Halvard Nørbech
12 Moelven Wood AS Helge Hollerud
13 Moelven Wood AS Olav Djønne
14 Sandermoen AS Vidar Sandermoen
15 Sherwin-Williams/Becker Acroma Peter Weissenborn
16 Slaatto S&H Erland Slaatto
17 Teknos Norge AS Jan Morten Sandorf
18 Tikkurila Norge AS Roger Syversen
19 Treteknisk Aleksander Lundby
20 Treteknisk Monica Grytten
21 Treteknisk Turid Sigvartsen
22 Treteknisk Ulrich Hundhausen
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diskusjonene  har vært en god og nyttig prosess, og fokus på god kommunikasjon 
vil også fremover være svært viktig. I etableringsfasen har hovedfokus vært å lage 
en seriøs og god ordning som samtidig ikke skal være altfor innviklet å etterleve.  

2. Informasjon om Kledningskontrollen 
 

• K-merket 

Siden dette er en ordning for industrielt overflatebehandlet kledning, kom det opp 
spørsmål om ”K”-en kan være kilde til forvirring i forhold til annen type kledning 
som ikke er industrielt overflatebehandlet. Etter noe diskusjon, var det enighet om 
å holde fast på logoen som den fremstår i dag. 

• Gjennomgang av statutter 

Ved gjennomgang av statuttene ble det en del diskusjon rundt punkt 4 
”finansiering” og punkt 5 ”Forandring av statutter”. 

 Punkt 4 Finansiering  

Tilknytningsavgiften blir stående som foreslått i statuttene (NOK 5 000,-). 

Det kom opp forslag fra salen om at årsavgiften bør differensieres mer i 
forhold til bedrifter som er medlem i Norsk Trelastkontroll og de som ikke er 
medlem. Gjeldende forslag i statuttene var hhv. NOK 21 000,- og  
NOK 25 000,-.  

Etter noe diskusjon stemte Årsmøtet ja til følgende forslag:  
Årsavgift for bedrifter som er medlem i Norsk Trelastkontroll: NOK 21 000,-. 
Årsavgift for bedrifter som ikke er medlem i Norsk Trelastkontroll:  
NOK 30 000,-.  
 
Årsavgiften skal dekke drift av sekretariatet, to kontrollbesøk i året (inkl. 
reisekostnader innad i Norge).  

Man kan ikke lage en ordning som ekskluderer utenlandske produsenter. 
Siden det naturlig nok påløper større reisekostnader for et kontrollbesøk i 
utlandet enn i Norge, kom det forslag om at reelle reisekostnader skal legges 
til årsavgiften for utenlandske bedrifter. Årsmøtet bestemte imidlertid at 
Styret gis fullmakt til å bestemme avgifter for evt. utenlandske bedrifter.  

Et forslag om at produsert volum evt. skal legges til grunn for beregning av 
årsavgiften, ble nedstemt.  

Det ble besluttet at malingsleverandørene til kledningsprodusentene også 
skal være medlemmer av kontrollordningen. Årsavgift for 
malingsprodusenter ble vedtatt på NOK 10 000,-. 
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 Punkt 5 Forandring av statutter 

Forandring av statutter bestemmes på årsmøtet ved simpelt flertall av de 
fremmøtte. Det ble ikke bestemt hvor stor andel av medlemsbedriftene som 
må møte. Forslag til forandring skal fremmes gjennom Styret i forkant av 
årsmøtet.  

• Prosedyrer (KK-dokumenter) 

UH gjennomgikk prosedyrene (KK01-KK06) punkt for punkt. Følgende punkter 
justeres iht. ønske fra Årsmøtet: 

KK01, pkt. 4.3 Førstegangsbesøk: Kledningskontrollen etableres i dag og 
bedriftene bør melde seg inn i løpet av høsten. UH foreslo at 
førstegangskontrollen utføres av Treteknisk våren 2014. Medlemsbedriftene vil da 
en stund ha produsert kledning iht. Kledningskontrollens krav. Etter 
førstegangskontroll vil medlemsbedriftene ha rett til å bruke Kledningskontrollens 
merke. Årsmøtet var enig. 

KK02, pkt. 4.2 Generelle krav til bedriften: Bedriftene skal ha kjennskap til 
statutter og gjeldende KK-dokumenter.  

KK02, pkt. 4.3 Produkter til overflatebehandling: UH ønsker etter hvert å 
inkludere grenseverdier for godkjenning av grunningsprodukter testet iht.  
EN927-3 og -5. Per i dag finnes det ingen grunnlag for å fastslå slike verdier. UH 
foreslo derfor at det etableres en teknisk komité bestående av representanter fra 
malingsprodusentene og Treteknisk som skal drøfte mulighetene for å etablere 
grenseverdier for grunningssystemer. Komiteen skal også vurdere om krav til 
råtebeskyttelse i fremtiden skal spesifiseres mer detaljert enn det er gjort i 
gjeldende tekst (KK 02 pkt. 4.3). UH ønsker å lede komiteen. Årsmøtet var enig.  

KK04, pkt. 4.1 Måling av trefuktighet i kledningsbord til overflatebehandling: Det 
ble noe diskusjon rundt hyppighet på fuktmåling. Det kunne være ønskelig med 
fuktsjekk pr. serie, men siden mange kledningsprodusenter produserer 
oppdragsbasert, vil det å ta fuktsjekk pr. serie koste for mye tid og dermed penger. 
Årsmøtet vil la gjeldende tekst i KK04 stå.  

KK05, pkt. 4.2 Måling av overflatetemperatur av kledningsbord før 
overflatebehandling: Teksten må endres slik at det kommer frem at de tekniske 
spesifikasjonene fra malingsleverandøren gjelder. Hvis temperaturen ikke er 
spesifisert, må alle målingene ligge på ≥ 5°C. 
Det finnes behov for mer nøyaktige undersøkelser for å evaluere temperaturkravet 
og målemetoden i KK05. UH forslo at den tekniske komiteen bør jobbe med dette.  
Årsmøtet var enig. 
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3. Valg av Styre og veien videre 
 

 Valg av Styre 

Følgende Styre ble enstemmig valgt: 

Representant fra produsenter av overflatebehandling: 
Morten Bjerknæs, Akzo Nobel Coatings AS 
Vara: Brian Wilson, Jotun AS 

Representant fra produsent av overflatebehandlet kledning:  
Helge Hollerud, Moelven Wood AS 
Vara: Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS 

Representant fra Treteknisk: 
Turid Sigvartsen (avd. leder prøving og sertifisering) 
Vara: Audun Øvrum (avd. leder material og prosess) 

Valg av Styreleder: Helge Hollerud, Moelven Wood AS ble enstemmig valgt som 
leder. 

 Avgift 

Bedriftene får en tilslutningserklæring fra Treteknisk. De som ønsker medlemskap 
i Kledningskontrollen skal sende erklæringen underskrevet til Treteknisk i løpet 
av høsten. Tilslutningen koster 5000,- NOK per produksjonssted. Pengene er 
nødvendig for å registrere Kledningskontrollens merke, etablere hjemmesiden og 
utføre administrative oppgaver av Sekretariatet.    

Sekretariatet tilbyr å gjennomføre et frivillig informasjonsmøte hos bedriftene i 
løpet av høsten. De som ønsker å benytte seg av denne muligheten, må betale halv 
årsavgift, hhv. NOK 10 500,-/15 000,- i tillegg til tilknytingsavgiften. Bedriftene vil 
få e-post om de ønsker et evt. informasjonsmøte. 

 Registrering av varemerke 

Registrering av varemerket skjer først i Norge, deretter i Sverige, Danmark og 
Finland. Årsmøtet mente at det også bør registreres i Baltikum, Polen og UK. Når 
varemerket er registrert, har det en gyldighet på 10 år. 

 Hjemmeside og markedsføring 

Det skal opprettes en egen hjemmeside for bl.a. å markedsføre ordningen. 
Årsmøtet foreslo at det opprettes en lenke fra hjemmesiden og til 
malingsprodusentene vedr. FDV-dokumenter istedenfor å lagre dokumentene 
direkte på Kledningskontrollens hjemmeside.  
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Markedsføringstiltak utover det som står på hjemmesiden er ikke inkludert i 
årsavgiften og må tas som eget oppdrag. 

 Kontakt med aktører i byggeindustrien 

UH har vært i kontakt med aktører i byggeindustrien for å prøve å få de involvert 
i denne ordningen ved at de har en representant i styret, men tilbakemeldingen 
har latt vente på seg. Ingen representant fra byggeindustrien deltar pr. i dag. 
Byggeindustrien kontaktes på nytt da Årsmøtet anser det som viktig og nyttig å 
involvere byggeindustrien mer for på denne måten å kanskje kunne redusere 
antall reklamasjoner på lengre sikt.  

 FDV-dokumentasjon og varsellapp 

Det er ønskelig at alle medlemsbedrifter har enhetlig tekst om håndtering og 
lagring på byggeplass. Den tekniske komiteen kommer med et forslag. 

Sandermoen bruker per i dag en varsellapp som klistres på emballasjen. Årsmøtet 
var enig i at Sandermoens varsellapp skal brukes av alle medlemmer i 
Kledningskontrollen. Vidar Sandermoen godkjente dette. To endringer skal 
foretas:  

1. Kledningskontrollens merke (K- en) bør inkluderes på varsellappen. 

2. ”Før montering” skal understrekes. 

 

 Første Styremøte og møte i Teknisk komité  

Det blir Styremøte 27/11-13 kl. 13-15 på Treteknisk (møterom 2. etg.). En viktig 
sak på dette møtet blir godkjenning av malingsprodukter. Mer informasjon vil bli 
sendt ut til Styrets medlemmer. 

Møte i Teknisk komité avholdes samme dag kl. 09-13. Komiteen må bl.a. se på 
kvalitetskrav til grunning, krav til tørking av grunning og krav til 
overflatetemperatur. UH, som  leder komiteen, kaller inn. Den tekniske komiteen 
sender sin anbefaling til Styret, som godkjenner kravene. 
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Medlemmer i Teknisk komité er:  

Morten Bjerknæs, Akzo Nobel Coatings AS 
Brian Wilson, Jotun AS 
Peter Weissenborn, Sherwin-Williams/Becker Acroma 
Roger Syversen, Tikkurila Norge AS 
Jan Morten Sandorf, Teknos Norge AS. 

Når endringene er gjort i statutter og prosedyrer, sendes oppdaterte dokumenter 
ut til bedriftene sammen med møtereferat og søknadsskjema til infomøte.  

4. Eventuelt 

Ingen saker. 

 
Møtet ble hevet 13.30. 

 
2013-11-01 

Ulrich Hundhausen 

 


