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SPESIELLE BESTEMMELSER FOR UTSTEDELSE AV LISENSER
FOR BRUK AV -MERKET
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Forutsetning for sertifiseringslisens

Forutsetningen for lisens og mulighet til å
-merke er at søkeren forplikter seg til å
overholde Kontrollrådets «Adminstrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten»,
Kontrollrådets «Retningslinjer for bedriftens produksjonskontrollsystem –PKS» samt
aktuelle produkt- og prøvingsstandarder. Det er alltid siste utgave av dokumentene som
skal benyttes.
Etter avtale med Standard Norge har Kontrollrådet rett til å utstede lisenser for bruk av
-merket for følgende produkter;
NS-EN 124-1: Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområper.
Del 1 - Definisjoner, klassifisering, generelle prinsipper for
konstruksjon, ytelseskrav og prøvingsmetoder.
NS-EN 124-2: Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområper.
Del 2 - Sluktopper og kumtopper laget av støpejern.
NS-EN 12905: Ekspandert aluminiumsilikat
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Søknad om sertifiseringslisens

Søknad om sertifiseringslisens skal sendes til Kontrollrådet på eget søknadsskjema for
produktsertifisering. I søknaden skal det angis hvilke type produkter (betegnelse, kvalitet,
dimensjon etc.) det ønskes sertifiseringslisens for og hvilke produktstandard(er) det søkes
i henhold til. Det skal videre angis hvem som er Kontrollrådets kontaktperson og ansvarlig
for å holde vedlike underliggende dokumentasjon knyttet til sertifiseringslisensen.
Sammen med søknaden skal det vedlegges:
a) Rapport om bestått typekontroll gjennomført iht. aktuell produktstandard.
Typeprøvingsrapportene eller de siste rapportene over utført prøving skal normalt
ikke være eldre enn to år. Rapportene skal foreligge på skandinavisk eller
engelsk.
b) Spesifisert oversikt over hvilke produkter lisensen skal omfatte i henhold til aktuell
produktstandad, se pkt. 1.
Lisensinnehaver skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over hvilke produkter
som er underlagt lisensen.
c) Forslag til merking i henhold til punkt 4.
Dersom det er forhandler/importør som søker om sertifiseringslisens, skal søknaden også
underskrives av produsenten på det aktuelle produksjonsstedet. Når søkeren selv ikke er
produsent er det søkerens ansvar å sikre at produsenten har gyldige utgaver av aktuelle
sertifseringsdokumenter dokumenter, jfr. pkt.1.
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Sertifiseringslisens

Sertifiseringslisens for for de aktuelle produktene kan utstedes når rapportene i
forbindelse med typekontroll og sertifiseringsrevisjon viser at alle relevante krav i
kravdokumentene angitt i pkt. 1 er tilfredsstilt. Sertifiseringslisensen spesifiseres ifølge de
innsendte dokumenter.
En sertifiseringslisens kan bare omfatte produkter fra en produsent og fra ett
produksjonssted.
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Sertifiseringsmerking

Sertifiserte produkter omfattet av lisensen skal, om mulig, være merket med:
a) Nummer på aktuell produktstandard
b) klasse, type eller annen informasjon som angitt i standarden knyttet til merkingen
c) produsentens navn og/eller identifikasjonsmerke
d)
-merket. Dette bør fortrinnsvis plasseres i senter med opphøyd eller nedsenket
skrift i forhold til mønsteret for øvrig
e) produksjonsdato (kodet eller ikke kodet)
f) typebetegnelse
Der det ikke er mulig å merke direkte på produktet, skal det medfølge dokumentasjon som
inneholder den informasjon som følger av ovennevnte pkt. a) til f).
Ved merking på produktet skal den ovennevnte merkingen være klar, holdbar og en
integrert del av enheten. Merkingen skal ikke være festet ved hjelp av nagling, bolting,
liming eller sveising. Der det er mulig skal merkingen være synlig etter at enheten er
installert. Om dette ikke er mulig skal merkingen plasseres på undersiden av enheten.
Ingen del av den øvrige merkingen skal kunne forveksles med det beskyttede
-merkets utforming er gitt i Tillegg A til disse bestemmelsene.

-merket.
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TILLEGG A
Dette tillegget er del av bestemmelsene.

-merket er registrert som fellesmerke i Patentstyret under registreringsnummer 258-966.
-merket må ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Kontrollrådet.

