
Søknad om midlertidig brukstillatelse for boliger med 
royalimpregnert kledning

NKF - Informasjonsmøte for byggesak: Avvik med royalbehandlet kledning



Søknad om midlertidig brukstillatelse
• I søknaden gis det informasjon om avvik knyttet til bruk av royalkledning
• Søknaden vedlegges notat som bekrefter at sikkerhetsnivået for 

personer knyttet til brann er tilfredsstillende
• Egne sikkerhetsvurderinger for ulike boligtyper; enebolig, fritidsboliger, 

tomannsbolig, rekkehus, fleretasjes bolig m.fl.

• Avviket lukkes på grunnlag av utførte tester av royalkledningen og ev. 
tiltak som må utføres.

• Det vil kreve tid å lukke avviket, søknad om ferdigattest kan tidligst 
sendes inn innen 12 mnd



Fravik, avvik og dispensasjon
• Fravik vil si at man fraviker preakseptert ytelse, men at ytelsene vil 

oppfylle funksjonskravene i forskriften som dokumenteres ved analyse.

• Avvik innebærer at forskriftskrav ikke er oppfylt. Avviket i dette 
tilfellet skyldes feil opplysninger om brannegenskaper for 
royalbehandlet kledning. Avvik skal lukkes før søknad om ferdigattest.

• Dispensasjon er det mulig å få dispensasjon fra brannkrav? Vi tror ikke 
det. 



Brannvurdering

Veiledningen til SAK10 § 8-1 tredje ledd:
• Gjenstående arbeid må ikke ha særlig betydning for sikkerhet eller helse for 

personer som bruker byggverket. Noen slike gjenstående arbeider kan 
imidlertid løses midlertidig slik at fare ikke oppstår.

Tilfredsstillende personsikkerhetsnivå vurderes ut fra:
− Spredning av brann fra bolig med royalimpregnert fasade til nabobygg
− Spredning av brann fra nabobygg til bolig med royalimpregnert fasade
− Antennelse og spredning fra utvendig brannkilde, eventuelt påsatt brann
− Rømningsveier
− Brannvesenets innsatstid



TEK17 stiller separate krav til innvendige overflater, 
veggers brannmotstand og utvendige overflater

1. Krav til innvendige overflater:
§ 11-9 annet ledd, PY: Brannklasse 1: D-s2,d0

Brannklasse 2 og 3:
brannceller ≤ 200 m2: D-s2,d0 [In2]
brannceller > 200 m2: B-s1,d0 [In1]

2. Krav til veggens brannmotstand: 
TEK17 § 11-4 tredje ledd, PY:

TEK17 § 11-8 annet ledd, PY:

Bæresystem brannklasse 1, risikoklasse 4: R 15.

Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller
Brannklasse 1: EI30 (B30)
Brannklasse 2: EI60 (B60)
Brannklasse 3: EI60 A2-s1,d0

3. Krav til utvendige overflater
§ 11-9 annet ledd, PY: Brannklasse 1: D-s3,d0 [Ut 2]

Brannklasse 2 og3: B-s3,d0 [Ut 1]*
*boligbygg inntil fire etasjer kan ha D-s3,d0 dersom det er liten fare for 
brannspredning til og fra nabobyggverk.



Brannmotstand for yttervegger 
SINTEF Byggforskserien anvisning 520.322 (2020)

Tabellen viser brannmotstand for ulike 
veggkonstruksjoner, avhengig av:
• type vindsperre (rullprodukt/gips)
• dimensjon bindingsverk
• type mineralull (glassull/steinull)
• type innvendig kledning (trebasert/gips)



Tidslinje for igangsatte tiltak med royalkledning hvor det skal søkes 
om midlertidig brukstillatelse

Montering 
av royal-
kledning

Søknad om 
midlertidig brukstillatelse 

med avvik fra 
preaksepterte ytelser

Søknad om 
ferdigattest

18. - 22. des 2020
Endrete ytelseserklæringer

for royalkledning

Feb/mar (?) 2021
Testresultater 
foreligger fra 
brannprøving

Utredningsarbeid: 
kartlegge behov for 

utbedringstiltak

Gjennomføring av 
nødvendige 

utbedringstiltak

Søknad/
tillatelse 
til tiltak



Ansvarlig søker (SØK)
Blankett 5169 Søknad om midlertidig 
brukstillatelse
To vedlegg:
• Q1: generell redegjørelse fra SØK for 

alle gjenstående arbeider, inkl. 
informasjon om avvik vedr, bruk av 
royalkledning. 

• Q2: Notat fra Boligprodusentenes 
Forening om endret ytelseserklæring 
for royalkledning, notatet er vedlagt en 
brannfaglig redegjørelse som viser at 
boligen har tilfredsstillende 
sikkerhetsnivået for midlertidig 
brukstillatelse.

Det vil ta tid å lukke avviket, slik at dato for 
ferdigstillelse settes 12 mnd frem i tid.



Ansvarlig prosjekterende (PRO)

Blankett 5148 Samsvarserklæring
Ansvarlig prosjekterende for brann for 
eneboligen/fritidsboligen (normalt PRO 
Arkitektur i tiltaksklasse 1) må oppdaterer 
sin samsvarserklæringen og opplyser at 
arbeidet innen ansvarsområdet ikke er 
avsluttet.



Ansvarlig utførende (UTF)

Blankett 5148 Samsvarserklæring
Ansvarlig utførende (normalt UTF 
Tømrerarbeider i tiltaksklasse 1) oppdaterer 
samsvarserklæringen og opplyser at 
arbeidet innen ansvarsområdet ikke er 
avsluttet, og at det er avvik vedrørende 
bruk av royalkledning som vil bli lukket før 
det søkes om ferdigattest.



Notat fra Boligprodusentenes Forening med brannfaglig
redegjørelse



Flermannsboligtyper i tiltaksklasse 1
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