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1 Formål 

Formålet med prosedyren er å sikre at autorisasjon av sorterere foregår på en 
sikker og korrekt måte. 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter alle aktiviteter vedrørende autorisasjon av sorterere fra 
anmodning om autorisasjon til registrering av autoriserte sorterere. 

3 Målgruppe 

 Bedrift. 

4 Beskrivelse 

4.1 Anmodning 

Når bedriften anser at kandidatene har tilstrekkelig opplæring kan de foreta en 
anmodning om autorisasjon av de aktuelle kandidater de ønsker å autorisere. 
Anmodningen legges fram for Norsk Trelastkontroll som foretar en vurdering av 
anmodningen ut fra hvilken opplæring sortererne har fått: 

Kategori 1 
Sorterere med fullt kurs i NS-INSTA 142 fra 
NBS*, Treteknisk eller videregående skole. 

 
Disse sorterere må fremstille 
seg for autorisasjonsprøve 
 Kategori 2 

Sorterere med bedriftsinterne kurs i NS-INSTA 
142 eller tilstrekkelig lang praksis. 

 
*NBS- Norges Byggskole 

4.2 Autorisasjonsprøve 

Alle involverte parter (bedrift og kandidater) skal i god tid gjøres kjent med tid og 
sted for gjennomføring av autorisasjonsprøver. 
Deltakerne skal gjennomgå en teoretisk og en praktisk prøve. 
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Teoretisk prøve 
Teoriprøven avholdes over maksimalt 1,5 time. 

 Hver deltaker får et oppgavesett med spørsmål som skal besvares skriftlig. 
Hvis deltakerne har vært oppe til prøve tidligere skal man unngå å gi samme 
oppgavesett på nytt. 

 Deltakerne skal ha mulighet for å avlegge muntlig teoriprøve hvis dette er 
ønskelig.  

 Dokument NT 03-01 Personaldata ved autorisasjonsprøve fylles ut av 
deltakerne og leveres sammen med den teoretiske prøven. 

Praktisk prøve 
Kandidaten skal prøvesortere tre dimensjoner.  

 Sensor tar ut 15 planker for hver dimensjon. Velg ut planker som gir relativ 
klar sortsbestemmelse (gran eller furu). 

 Plankene nummereres i stigende rekkefølge slik at de er sporbare.  

 Sensor registrerer klasse og nedslagsårsak for hver av plankene på dokument 
NT 03-02 Praksisprøve. Registreringene skal benyttes som fasit for prøven. 

 Deretter foretar kandidaten prøvesortering av hver planke og registrerer 
klasse og nedslagsårsak på dokument NT 03-02 Praksisprøve. 

 Kandidatene har 15 minutter til rådighet ved prøvesortering av hver 
dimensjon. Totalt 45 minutter på hele prøvesorteringen. 

4.3 Sensur 

Snarest etter at prøven er arrangert foretar sekretariatsleder en gjennomgang av 
prøvene og fastsetter sensur. Sensur fastsettes ut fra dokument NT 03-04 Diagram 
for sensur av autorisasjonsprøve iht. NS-INSTA 142. 
Resultatene registreres på NT 03-03 Rapporteringsskjema for godkjenning av 
sorterere. Sensuren fremlegges for Rådets formann som godkjenner resultatene.  

4.4 Autorisasjonsbevis 

Kandidaten og bedriften mottar melding angående resultatene fra prøven og 
autorisasjonsbevis utstedes til de kandidatene som har bestått prøven. 
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4.5 Registrering av autoriserte sorterere 

Sorterere som er autorisert registreres i kartotek over autoriserte sorterere. 
Følgende opplysninger skal registreres: 

 Registreringsnummer Trelastkontrollen 

 Bedrift 

 Autorisasjonsnummer 

 Navn 

 Fødselsdato 

 Prøvedato 

 
Henvisninger: 
NT 03-01 Personaldata ved autorisasjonsprøve 
NT 03-02 Praksisprøve 
NT 03-03 Rapporteringsskjema for godkjenning av sorterere 
NT 03-04 Diagram for sensur av autorisasjonsprøve 

 


