
 
 

 

Kommunal- og distriktsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Oppfølging av møtet 19. november om brannkrav og trekledning 

Jeg viser til møtet 19. november om trekledning og brannkrav, med bakgrunn i den såkalte 

royalsaken, og vil gi en statusoppdatering om arbeidet som er satt i gang. Dette er en sak 

regjeringen tar på største alvor, og jeg ønsker å finne løsninger som ivaretar både 

produsenter, utbyggere og boligeiere.  

 

Jeg har derfor gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppgave å vurdere brannkravene til 

ytterkledninger til vegg i byggteknisk forskrift. En sentral del av denne oppgaven er å vurdere 

om brannkravene er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer. Innspillene som 

Talgø, Boligprodusentene og Treindustrien presenterte i møtet, tas med i vurderingene.  

 

I tillegg til brannkravene som byggteknisk forskrift stiller til bygg, dreier denne saken seg 

også om krav til dokumentasjon av byggevarer. Dette er som kjent underlagt 

felleseuropeiske regler som skal sikre like konkurransevilkår. Jeg har forståelse for at 

byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder, oppleves som komplisert. 

Når store trekledningsprodusenter i Norge ikke har vært klar over kravet til testing, kan det 

ikke utelukkes at også trekledningsprodusenter i andre europeiske land selger sine produkter 

uten at disse er testet i tråd med standarden. Jeg vil derfor ta kontakt med EU-kommisjonen 

for å gå i dialog om saken. I den forbindelse vil jeg også undersøke med EU-kommisjonen 

om det finnes rom for løsninger i denne saken. 

 

Med hilsen 

 
Bjørn Arild Gram 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/1515-1  

Dato 

21. januar 2022 

 



 

 

Side 2 
 

Adresseliste 

 

Boligprodusentenes 

Forening 

Postboks 7186 

Majorstuen 

0307 OSLO 

Talgø MøreTre AS Industriveien 7 6650 SURNADAL 

Treindustrien Middelthunsgate 27 0368 OSLO 
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