
Norsk Trelastkontroll - sekretariat Side 1 av 2 
 Dokument nr.: 

 

Re-merking av maskinsortert 
konstruksjonsvirke 

NT 04-01 

Utgave: 5 Gyldig fra: 2011-01-13 Utarbeidet av: JHA Godkjent av: JB  
 

NT-04-01 Re-merking av maskinsortert konstruksjonsvirke  

1 Formål 

Formålet med prosedyren er å beskrive produsent og videreforedlers plikter og 
rettigheter ved re-merking av maskinsortert konstruksjonsvirke. 

2 Omfang 

Prosedyren beskriver krav til visuell tilleggssortering, føring av råvareregnskap, 
instruks for re-merking samt nødvendige avtaler mellom produsent og 
videreforedler. 

3 Målgruppe 

 Produsenter 
 Videreforedlere (høvleri) 
 Kontrollører 
 Norsk Trelastkontroll 

4 Beskrivelse 

Bedrifter kan kjøpe inn maskinsortert skurlast for videreforedling og merking med 
Norsk Trelastkontrolls merker under følgende forutsetninger: 

1. Så vel produsent som videreforedler skal være medlem i  
Norsk Trelastkontroll. 
 

2. Produsenten skal sørge for at videreforedler kan de regler som gjelder for 
visuell tilleggssortering av maskinsortert trelast

3. Videreforedler skal føre et fullstendig råvareregnskap, slik at videreforedlet 
trelast kan 

. Videreforedler skal sørge 
for at disse reglene finnes hos dem som utfører ettersorteringen. 
 

spores tilbake til produsent og produksjonsdato. Regnskapet skal 
kunne avstemmes på volum. Se NT 04-02 Produksjonsjournal for re-merket 
maskinsortert konstruksjonsvirke. 
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4. Produsenten skal gi videreforedler skriftlig tillatelse til å bruke produsentens 
nr. i sitt eget merke. Produsenten kan, når han finner det nødvendig, trekke 
tilbake tillatelsen. Inngåelse av tillatelse/avtale skal på forhånd godkjennes 
av Norsk Trelastkontroll

5. Merking se NT 04.  

. Kopi av avtaler, inngåtte og tilbaketrukne, sendes 
Norsk Trelastkontroll umiddelbart. 
 

 
6. Norsk Trelastkontroll skal ved ufullstendig dokumentasjon av 

råvareregnskapet trekke tilbake retten til re-merking. Videreforedler har for 
øvrig samme plikter og rettigheter som produsent. 

 

Henvisning: 
NT 04  Merking av konstruksjonsvirke 
NT 04-02 Produksjonsjournal for re-merket maskinsortert konstruksjonsvirke 
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