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Til brukere av standardsortimentet for trelast i NOBB 

 

Oslo, 18.10.2013 

 

Standardsortimentet for trelast i NOBB og årlig fakturering av prisgivere 
 

Generelt 

Standardsortimentet for trelast i NOBB er etablert etter ønske fra handelssiden. Det er flere årsaker til 

etableringen, sentralt er det faktum at det innen trelast finnes mange produsenter som lager produkter som er like 

eller i det minste dekker samme funksjon.  

 

Treindustrien forvalter 

Treindustrien er vareeier for standardsortimentet i NOBB som består av ca. 5000 varer, og utfører løpende 

endringer i standardsortimentet etter innspill fra industrien, byggevarehandelen og Byggtjeneste AS.  

 

Endringer 

I 2013 er det arbeidet med forbedringer av pakningselementene, deltagelse i forskjellige utvalg, samt 

informasjon om EDI for trelast. Det er opprettet et nytt standardiseringsutvalg som har som hovedoppgave å 

behandle og godkjenne endringer av vedtatte standarder og retningslinjer for elektronisk samhandling i 

byggenæringen. Treindustriens representant er Steinar Hovland fra Moelven Wood AS. Standardsortimentets 

datainnhold imøtekommer kravene for å gjennomføre elektronisk handel. For standardsortimentet for trelast er 

det en utfordring å få informert alle brukere om at: 

 GTIN-nr på bestillbare enheter er lagt inn for bruk i EDI. Prisgiver må selv legge inn GTIN for merking 

 Beregnede pakke- og buntstørrelser er lagt inn på generelt grunnlag og kan variere fra produsent til 

produsent 

 Bilder og annen dokumentasjon må legges inn av prisgiver da dette følger produsent 

 Det er besluttet å beholde varer som er grunnet (uten fargeangivelse) i standardsortimentet. Varer uten 

prisgivere slettes 

 

Informasjon om NOBB-faggruppens arbeid og standardsortimentet finnes på Treindustriens medlemsservice-

side http://www.treindustrien.no/fullstory.aspx?m=573, og NOBB og endringer i standardsortimentet finnes på 

http://www.treindustrien.no/artikkelliste.aspx?m=581. 

 

NOBB-faggruppe for trelast administrerer utviklingen av standardsortimentet og består av representanter fra 

syv medlemsbedrifter i Treindustrien. 

 

Som dere sikkert har fått med dere har Treindustrien i 2013 arbeidet med ytelseserklæringer i samarbeid med 

Treteknisk og DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet). Vi har også vært i prosess når det gjelder PEFC- og FSC-

sertifikater i elektroniske dokumenter og knytninger til NOBB-varene. NOBB-gruppen har gjennomført 

informasjonsmøte med handelen om BreeamNOR og dialog med PEFC-Norge. 

 

For 2014 ventes et omfattende arbeid i forbindelse med PEFC, egenskapsdefinisjoner knyttet til NOBB, og ikke 

minst BreeamNOR. 

 

Årlig fakturering av prisgivere som benytter standardsortimentet for trelast: 

 

Satsene for ikke-medlemmer i Treindustrien i 2013 vil bli som meddelt i 2012: 

 Fastbeløp kr 20 000,- + mva 

 I tillegg kr 100,- + mva pr prisgivervare i standardsortimentet 
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