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 Til stede: 

Navn Bedrift 
  
Hollerud, Helge Moelven Wood AS 
Nørbech, Halvard Moelven Wood AS 
Øvergård, Sigurd Moelven Trysil AS 
Baastad, Knut Moelven Trysil AS 
Indsetviken, Edgar Moelven Langmoen AS 
Tangen, Åge Morten Moelven Langmoen AS 
Tunby, Morten Moelven Are AS 
Aarnes, Oskar Gausdal Bruvoll SA 
Kjesbu, Jon Arne InnTre AS 
Bjerknæs, Morten Akzo Nobel Coatings AS 
Sandorf, Jan Morten Teknos Norge AS - Gori Industri 
Hauge, Geir Magne Birkeland Bruk AS 
Syversen, Roger Tikkurila Norge AS 
Kobberstad, Karl Kristian Jotun AS 
Gjedtjernet, Jo Sandermoen AS 
Sandermoen, Vidar Sandermoen AS 
Hasås, Kristian Hasås AS 
Sigvartsen, Turid Treteknisk 
Lundby, Aleksander Treteknisk 
Hundhausen, Ulrich Treteknisk 
Grytten, Monica Treteknisk 

 

Møteleder: Helge Hollerud, styrets leder 

Presentasjonen som ble benyttet på årsmøtet er vedlagt referatet. 

1. Velkommen 

Helge Hollerud ønsket velkommen.  

Etterspørselen etter industrielt overflatebehandlet kledning er økende. 
Kledningskontrollen har til formål å sikre enhetlig kvalitet og merking av 
industrielt overflatebehandlet kledning samt å heve nivået ved 
overflatebehandling av heltrekledning.  



2. Status Kledningskontrollen 

Medlemsliste pr. 7/10 ble fremlagt (vedlagt). 

Alle bedriftene hadde besøk i løpet av våren. Det var flere som ikke hadde 
implementert prosedyrer og rutiner. Få bedrifter fikk etter vårens kontroll lov til å 
benytte K-merket. Høstkontrollene er i gang, men for mange er det fortsatt behov 
for forbedringer og justeringer før tillatelse til bruk av K-merket innvilges.  

Økonomi: Turid Sigvartsen presenterte regnskapet pr. 30/9 (vedlagt). Utgifter til 
kontrollbesøk vil ved utgangen av året være ca. dobbelt av hva den var pr. 30/9.  

Budsjett 2015 – Ingen endring i årsavgiften vedtatt.  

 

Erfaringer så langt 

Treteknisk:  
1. Det er som nevnt fortsatt en del bedrifter som ikke har alle prosedyrer 

på plass og dermed ikke har tillatelse til å bruke K-merket.  
2. Vi ser at det er store forskjeller hos bedriftene ang. anlegg og utførelse.  
3. Egenkontrollskjemaer kan justeres og tilpasses hos hver enkelt bedrift, 

målet er at det må være enkelt for alle å bruke.  
4. Noen bedrifter måler fuktighet i hver serie for å ha dokumentasjon om 

hvert oppdrag i tilfelle av en reklamasjon. 
5. Det har vært tilfeller der K-merket er benyttet uten at bedriften er 

godkjent. Dette er svært ugunstig for hele kontrollordningen.  
6. Ikke alt er negativt, noen bedrifter har implementert ordningen 

forbilledlig iht. kontrollprosedyrene. 
 

Bedriftene:  
1. Noen bedrifter synes de hadde fått litt kort varsel før besøket  

(1-2 dager).  
2. Det første kontrollbesøket bar preg av at det var en ny ordning både for 

bedriften og kontrollørene, og at alle var ute etter å lære.  
3. Noen synes det kreves mye dokumentasjon og frykter at dette skal gå 

ut over produksjonen. Andre hevder at de dokumenterer mer enn hva 
som kreves fra Kledningskontrollen og at dette ikke er noe problem.  

4. Alle var enig i at sporbarhet er viktig og at overflatetemperatur, 
påføringsmengde og fuktighet må registreres.  
Det var derimot ulike meninger om riktig målemetode og hyppighet av 
egenkontrollene. 
 

 



 
Fuktighetsmåling: 

Det kom opp spørsmål om nødvendigheten av å måle gjennomsnittlig fuktighet. 
Treteknisk foreslår at det ikke er nødvendig å oppgi gjennomsnitt hvis alle 
målingene er innenfor kravet. 

Det var også en del diskusjon rundt bruk av innstikksmåler kontra kapasitivmåler. 
Noen mente at det må være viktigere at bedriftene faktisk måler fuktighet enn 
hvilken type måler de bruker. Det ble også påpekt at innstikksmåler ofte blir feil 
brukt.  

Siden fuktighetsmåling er tidkrevende, må Kledningskontrollen vurdere hvordan 
dette skal etterleves.  

Skal det kontrolleres 2 ganger pr. dag (flere prøver) vs. kontroll av hver serie?  

Er det en mulighet å utføre fuktighetskontroll hvis man bruker kapasitivmåler? 

 
Påføringsmengde: 

Tekniske spesifikasjoner fra malingsleverandørene har vist seg å være for upresise. 
Ulrich Hundhausen presenterte utfordringene med de tekniske spesifikasjonene for 
møtedeltagerne. Noen malingsleverandører gir anbefalinger til påføringsmengde for 
den enkelte bedrift. Dette er nå ført inn i prosedyrene, og så sant det kan 
dokumenteres at påføringsmengde er iht. skriftlig dokumentasjon fra 
malingsprodusent, er det OK.  

 
3. Forslag til endringer i prosedyrer  

I vedlagte presentasjon er endringer i prosedyrer markert med rødt. Oppdaterte 
prosedyrer er vedlagt. 
 

4. Endringer i statutter (vedlagt) 
 Foreslåtte endringer er markert med rødt.  
 Styret foreslår at styrerepresentanter og varamedlemmer fra produsenter 

av overflatebehandling/overflatebehandlet kledning må være medlemmer 
av Kledningskontrollen. Endring i pkt. 2.7. 

 Bruk av K-merket, ansvar og årsavgift 
i. Paragraf 4.1 og 4.2 i Statutter for Kledningskontrollen datert  

2013-11-01, beskriver differensiering i årsavgift for medlemmer som 
produserer industrielt overflatebehandlet kledning vs. bedrifter som 
ikke produserer overflatebehandlet kledning (for eksempel 
malingsprodusentene).  



ii. Paragraf 4.1 beskriver også en differensiering i årsavgift for 
medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk Trelastkontroll.  

iii. Det er imidlertid flere mulige «modeller», og styret foreslår derfor 
endringer under paragraf 4 i statuttene. 

 Årsmøtet hadde ingen innvendinger til de foreslåtte endringene. 
Endringene vedtatt. Nye statutter er vedlagt. 
 

5. Valg av nye styremedlemmer 
 Kledningskontrollens styre pr. 15/10: 

i. Representanter fra produsenter av overflatebehandlet kledning; 
Helge Hollerud, Moelven Wood AS (Leder) 
Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS (Varamedlem) 

ii. Representanter fra produsenter av overflatebehandling; 
Morten Bjerknæs, Akzo Nobel Coatings AS 
Brian Wilson, Jotun AS (Varamedlem) 

iii. Representanter fra Treteknisk; 
Turid Sigvartsen, Avd. leder Prøving og Sertifisering 
Audun Øvrum, Avd. leder Material og Prosess (Varamedlem) 

 Endringer: 
i. Halvard Nørbech, Moelven Wood AS, erstatter Helge Hollerud. 

ii. Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA, erstatter Lars Gulbrandsen. 
iii. Aleksander Lundby, Treteknisk, erstatter Audun Øvrum. 

 Etter årsmøtet er det avklart at Nils Jørgen Brodin fra 
Byggmesterforbundet stiller som styrerepresentant i Kledningskontrollen. 

 
6. Oppsummering/Avslutning 

 Turid takket for et interessant og lærerikt årsmøte. Kledningskontrollen er 
en ordning som er kommet for å bli. Vi må fortsette å lære av og lytte til 
hverandre. 

 Utfordringer fremover:  
i. Det er viktig at Kledningskontrollen utvikler seg og blir en god 

kontrollordning og at K-merket blir et bevis på kvalitet. 
ii. Det er viktig at målinger/kontroll/sjekk ikke går ut over 

produksjonen. Dvs. vi må tilstrebe enkle, men gode løsninger som 
passer for den enkelte bedrift. 

iii. Målinger av fuktighet: Her må vi finne en god løsning som er 
akseptabel for alle parter. 

 Ved reklamasjoner er det viktig å finne håndfaste bevis, og da er 
sporbarhet og dokumentasjon av produksjonskontroll viktig, herunder 
overflatetemperatur, påføringsmengde og fuktighet. 
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Status Kledningkontrollen

• Kontrollordningen er i gang
• 22 bedrifter er medlemmer
• Flere er på vei inn
• Alle produksjonsbedriftene har hatt minst 

ett kontrollbesøk
• Ikke alle har så langt oppnådd merkerett
• Det er avdekket behov for justeringer og 

forbedringer i kontrollordningen
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Status Kledningskontrollen

Medlemsliste pr. 07.10.2014
Akzo Nobel Coatings AB
Beiseservice AS
Birkeland Bruk Trelast AS
Gausdal Bruvoll SA
Gran Tre KS
Hasås AS
InnTre AS avd. Kirknesvaag
Jotun AS
Kjeldstad Trelast AS avd. Levanger
Moelven Are AS
Moelven Eidsvold Værk AS
Moelven Granvin Bruk AS
Moelven Langmoen AS
Moelven Soknabruket AS
Moelven Sør-Tre AS
Moelven Trysil AS
Moelven Van Severen AS
Moelven Østerdalsbruket AS
Sandermoen AS
Slaatto Sag og Høvleri AS
Teknos Norge AS
Tikkurila Norge AS
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Økonomi

Resultat pr. september 2014
Tilknytningsavgift 110 000
Årsavgift 454 000
Inntekter 564 000

Oppstart / Videre utvikling av kontrollordningen 215 746
Sekretariat 102 934
Kontrollbesøk 123 470 

Utgifter 442 151

Regnskap pr. september 2014

Høstkontrollen er i gang. 

Utgifter i forbindelse med kontrollbesøk vil ved utgangen av året være ca. 
dobbelt av hva den er i dag – 246 940 kr. 
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Økonomi

Budsjett for 2015

• Ingen endring i årsavgift.

• Målsetning for 2015 – flere medlemsbedrifter.
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Endring av Prosedyrer
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Endring av Prosedyrer
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Endring av Prosedyrer
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Endring av Prosedyrer



www.treteknisk.no

Endring i statutter
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Endring i statutter
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Endring i statutter
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Kledningskontrollens styre;
Representanter fra produsenter av overflatebehandlet kledning;
Helge Hollerud, Moelven Wood AS (leder)
Varamedlem; Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

Representanter fra produsenter av overflatebehandling;
Morten Bjerknæs, Akzo Nobel Coatings AS
Varamedlem; Brian Wilson, Jotun AS

Representant fra Treteknisk;
Turid Sigvartsen, Avdelingsleder Prøving og Sertifisering
Varamedlem; Audun Øvrum, Avdelingsleder Material og Prosess
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Forslag til endringer;
Halvard Nørbech, Moelven Wood AS, erstatter Helge Hollerud

Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA, erstatter Lars Gulbrandsen

Aleksander Lundby, Treteknisk, erstatter Audun Øvrum  


