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1 Formål 

Formålet med prosedyren er å sikre at eventuelle forhold som kan tenkes å påføre 
konstruksjonsvirke kvalitetsreduksjon i en eller annen form fremkommer før 
godkjennelse av bedriften. 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter alle aktiviteter fra behandling av søknad til 
bedriftsgjennomgang og godkjenning av bedriften. 

3 Målgruppe 

 Bedriften 
 Sekretariat 
 Kontrollører 

4 Beskrivelse 

4.1 Behandling av søknad 

Umiddelbart etter at søknad om bedriftstilslutning (NT 02-01) er mottatt fra 
bedriften foretar sekretariatsleder en gjennomgang av søknad og utnevner en 
kontrollør som skal gjennomføre bedriftskontrollen. 

4.2 Krav til kontrolløren 

Den som skal foreta bedriftsgjennomgangen skal kjenne Trelastkontrollens 
statutter og regler, og også Nemko AS’ regler for krav til bedriften. 

For øvrig skal kontrolløren ha vært gjennom en opplæring som tilsvarer 
opplæringsprogrammet for kontrollører ved Norsk Treteknisk Institutt, dokument 
PI-T 101 Opplæring av kontrollører. 

I tillegg skal kontrolløren på forhånd ha god kjennskap til dokument NT 02-02 
Sjekkliste bedriftsgjennomgang. 
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4.3 Organisering 

Bedriftskontrollen organiseres ved at kontrolløren gjennomgår alle avdelinger i 
bedriften som følger: 

 Kjerrat/Barkemaskin 
 Sag 
 Sorteringsanlegg 
 Merkeutstyr 
 Justerhøvel 
 Pakkestasjoner 
 
Hovedvekten legges der sluttsorteringen av konstruksjonsvirke foregår. 

Dokument NT 02-02 Sjekkliste bedriftsgjennomgang benyttes ved gjennomgang 
av bedriften. Registreringer noteres på sjekklisten. 

4.4 Innledende møte 

Kontrolløren går gjennom NT 02-02 Sjekkliste bedriftsgjennomgang sammen med 
bedriftens representant. Krav vedrørende organisering av følgende skal spesielt 
avklares: 

 Autorisasjoner  - NT 03 Autorisasjon av sorterere 
 Egenkontroll  - NT 05 Krav til egenkontroll 
 Merking og merkesystemer - NT 04 Merking av konstruksjonsvirke 
 Lagring  

4.5 Kjerrat/Barkemaskin 

Kontrolløren skal gå gjennom transportanordninger, kjeder, løftehester og 
fallsituasjoner og sjekke om det forekommer behandlingsskader, fallskader eller 
klemskader.  

4.6 Sag 

Kontrolløren skal gå gjennom transportanordninger, kjeder, løftehester og 
fallsituasjoner og sjekke om det forekommer behandlingsskader, fallskader eller 
klemskader. Det skal gis en kort beskrivelse av anlegget. 
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4.7 Sortering 

Kontrolløren skal gå gjennom sorteringsplassen, sortererens mulighet til å se alle 
sider av planken, vendesystemet, venderetning. Det skal gis en kort beskrivelse av 
sorteringsanlegget. 

4.8 Høvleri 

Kontrolløren vurderer de tilsvarende forhold som for sag og sortering for den linje 
som brukes til justering av konstruksjonsvirke. Hvis det er flere linjer skal disse 
vurderes for seg. Det skal gis en kort beskrivelse av anlegget. 

4.9 Merking 

Kontrolløren gjennomgår eventuelle merkeutstyr og dets funksjon med hensyn på 
effektivitet og lesbarhet. Det skal gis en kort beskrivelse av merkeutstyret og 
merkeanordningen. 

4.10 Pakkelegging og lagring 

Kontrolløren vurderer forholdene med hensyn på skaderisiko fra pakking frem til 
leveringsklar pakke. Det skal gis en beskrivelse av pakke og lagringssystemet. 

4.11 Behandling av resultater fra bedriftskontrollen 

Etter endt bedriftskontroll foretar sekretariatet en gjennomgang av resultatene. 

Deretter blir bedriften eventuelt godkjent og blir anmodet om å registrere seg hos 
Nemko AS. Avtale om tilslutning utarbeides av sekretariatet iht. dokument NT 01 
Krav om godkjenning til Norsk Trelastkontroll. 

Henvisninger: 
NT 01 Krav om godkjenning til Norsk Trelastkontroll 
NT 02-01 Søknad om bedriftstilslutning 
NT 02-02 Sjekkliste bedriftsgjennomgang 
NT 03 Autorisasjon av sorterere 
NT 04 Merking av konstruksjonsvirke  
NT 05 Krav til egenkontroll 
PI-T 101 Opplæring av kontrollører 
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