
Norsk Trelastkontroll - sekretariat Side 1 av 4 
 Dokument nr.: 

 

Krav om godkjenning til  
Norsk Trelastkontroll 

NT 01 

Utgave: 4 Gyldig fra: 2015-03-18 Utarbeidet av: JanB Godkjent av: Rådet  

 

NT-01 Krav om godkjenning til Norsk Trelastkontroll utg 4.doc  

1 Formål 

Formålet med prosedyren er å sikre at avtalen om tilslutning til Norsk 
Trelastkontroll inneholder alle krav. 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter alle aktiviteter vedrørende inngåelse av avtale om tilslutning 
til Norsk Trelastkontroll. 

3 Målgruppe 

 Bedriftene 
 Norsk Trelastkontroll 
 Norsk Treteknisk Institutt 

4 Beskrivelse 

4.1 Godkjennelse 

Godkjenningsbrevet skal inneholde en erklæring om godkjennelse for tilslutning 
til Norsk Trelastkontroll, samt en erklæring om godkjennelse til bruk av de 
registrerte varemerkene tilhørende Norsk Trelastkontroll og Nemko AS. Tildelt 
registreringsnummer skal fremgå av avtalen. 

Se også NT 02 Prosedyre for bedriftstilslutning Norsk Trelastkontroll. 

4.2  Egenkontroll 

Egenkontrollfrekvensen for bedriften skal angis i avtalen iht. dokument  
NT 05 Krav til egenkontroll. 
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4.3  Ekstern kontroll 

To ganger i året skal kontrollører fra Norsk Trelastkontroll inspisere egenkontroll 
inklusive journalføring, produksjon og lager. Avdekkes det avvik ved kontrollen, 
kan bedriften ilegges ulike sanksjoner (iht. NT 07). 

4.4 Generelle krav til bedriften 

Avtalen skal inneholde følgende krav til bedriften: 

 Bedriften skal ha kjennskap til Trelastkontrollens statutter. 
 Bedriften skal utpeke en ansvarlig for tilslutning til kontrollen. 
 Bedriften skal ha inngående kjennskap til NS-INSTA 142. 
 Bedriften forplikter seg til å bruke autoriserte sorterere for sortering av 

konstruksjonsvirke etter NS-INSTA 142. 
 Bedriften skal implementere egenkontroll iht. NT 05 Krav til 

egenkontroll. 
 Konstruksjonsvirke skal merkes i overensstemmelse med dokument  

NT 04 Merking av konstruksjonsvirke. Bedrifter som gis anledning til 
re-merking skal følge NT 04-01 Re-merking av maskinsortert 
konstruksjonsvirke. Merking med blekkstråleskriver skal være 
forhåndsgodkjent.  

4.5  Ytterligere krav til bedrifter som benytter maskinsortering 

Avtalen skal inneholde følgende krav til bedrifter som benytter maskinsortering: 

 Styrkesorteringsmaskinen skal tilfredsstille gjeldende standarder. 
 Avtalen skal inneholde krav om at fargemerking kun er akseptert for 

intern kontroll mellom styrkesorteringsmaskin og høvel. 
 Krav til egenkontroll av maskinen. 
 Føring av produksjonsjournal. 

4.6  Bedriftsopplysninger 

Avtalen skal inneholde en beskrivelse av bedriften basert på følgende 
hovedpunkter: 

 Anlegget 
Beskrivelse av produksjonssystemet med tanke på muligheten for å 
produsere riktig vare. 
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 Sortering 
Beskrivelse av hvordan bedriften organiserer sortering av 
konstruksjonsvirke.  
Følgende skal beskrives: 
 - sorteringsplass 
 - hvordan skjer sorteringen 

- når skjer sorteringen 
 Videreforedling 

Beskrivelse av en eventuell videreforedling av konstruksjonsvirke. Det 
skal spesielt legges vekt på at videreforedling skal skje på en slik måte 
at avvik som er gjort tidligere i prosessen kan rettes opp. 

 Lagring 
Beskrivelse av bedriftens lagringssystemer.  

 Merkeutstyr 
Beskrivelse av merkeutstyr.  

4.7  Sorterere 

Beskrivelse av bedriftens evne til å bemanne sorteringsplasser med autoriserte 
sorterere. Bedriften skal også være i stand til å foreta etterkontroll eller sette inn 
reserver ved sykdom eller frafall.  

4.8  Avgift 

Avtalen skal inneholde hvilke avgifter som gjelder for tilknytting til Norsk 
Trelastkontroll. Markedsføringsavgift og tilknytningsavgifter skal fremgå av 
avtalen.  

4.9  Underskrifter 

Tilslutningsbrevet skal foreligge i tre eksemplarer, en til bedrift, en til Norsk 
Trelastkontroll og en til Nemko AS.  

Følgende personer skal underskrive avtalen: 

 Formann i Norsk Trelastkontroll 
 Sekretariatsleder i Norsk Trelastkontroll 
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4.10  Vedlegg til tilsutningsbrevet 

Følgende dokumenter skal legges ved avtalen: 

 Statutter til Norsk Trelastkontroll 
 Søknadsskjema Nemko AS 
 Orientering om Nemko AS’ kontrollsystem 
 Oversikt over avgiftssatser 
 Komplett perm over gyldige NT-dokumenter (IK-perm) 
 Annet vedrørende den enkelte bedrift 

4.11 Hvilende medlemskap 

Hvilende medlemskap er et alternativ for bedrifter som overveier å trekke seg ut 
av ordningen. Hvilende medlemskap medfører at den tilsluttede bedriften ikke 
lengre har anledning til å produsere konstruksjonsvirke med NS-merke. 
Kontrollbesøk gjennomføres ikke hos hvilende medlemmer. Hvilende medlemmer 
betaler ordnings sekretariatsavgift, og mottar informasjon fra ordningen på lik 
linje med andre tilsluttede bedrifter. Tilsluttede bedrifter kan ha et hvilende 
medlemskap i maksimalt 2 år.     

Henvisning: 
NT 02 Prosedyre for bedriftstilslutning Norsk Trelastkontroll 
NT 04  Merking av konstruksjonsvirke  
NT 04-01 Re-merking av maskinsortert konstruksjonsvirke 
NT 05 Krav til egenkontroll 
NT 07 Sanksjonsmønster for visuell og maskinell sortering av  

konstruksjonsvirke 


