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Til produsenter av kumlokk og rammer av støpejern

NS-MERKING AV KUMLOKK OG RAMMER AV STØPEJERN
NEMKO Certification AS hadde tidligere rettigheter til å innvilge lisens for NS-merking av
kumlokk og rammer av støpejern. I den forbindelse har de hatt et mangeårig samarbeid med
Kontrollrådet knyttet til denne ordningen, hvor vi har gjennomført det praktiske revisjonsarbeidet
hos de produsentene som har vært innvilget slike lisenser.
Da NEMKO Certification AS valgte å avvikle sin ordning på dette området, ble Kontrollrådet
forespurt av NEMKO Certification AS og Standard Norge som rettighetshaver til NS-kronemerket
om vi kunne videreføre denne ordningen. Dette har vi takket ja til og avtale ble signert med
Standard Norge 21. desember 2016.
Knyttet til denne avtalen med Standard Norge har det vært nødvendig for oss å utarbeide konkrete
krav knyttet til en slik ordning. Dokumentet «Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for
bruk av NS-merket» er nå ferdigstilt og vedlegges dette rundskrivet. Kontrollrådet vil i tillegg til
nevnte konkrete krav, bygge NS-merkingen på våre dokumenter «Administrative bestemmelser
for sertifiseringsvirksomheten» samt «Retningslinjer for bedriftens system for produksjonskontroll
(PKS)».
Dersom det ønskes en videreføring av den etablerte NS-merkeordningen under Kontrollrådets
sertifisering, vil vi formelt sett trenge en søknad. Vi vedlegger for ordens skyld vårt søknadsskjema som i tilfelle skal benyttes. Vi ber om at man ved søknad er spesielt oppmerksom på de
vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden, jfr. pkt. 2 i vedlagte «Spesielle bestemmelser
for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket».
Når det gjelder vedlegget knyttet til oversikt over hvilke produkter man ønsker NS-merking for,
kan dette settes opp ut fra det familiebegrepet standarden gir åpning for. Basis vil være at et
produkt er en enhet bestående av ramme og lokk/rist og at de tilhører samme lastklasse og
materialtype. Det kan være flere enheter innen en familie, blant annet varianter av f.eks. høyde på
skjørt, lokk med/uten pakning, antall spetthull, ulike låsanordninger etc. Hovedkravet er at lokk og
ramme er ment å fungere sammen som en enhet. Dersom det skulle være tvil om hvilke produkter
som kan inngå i en familie, vil dette være noe som vil bli diskutert og avklart knyttet til revisjonsbesøk fra oss.
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Ved at 2017 vil være en overgang mellom den gamle og nye utgaven av NS-EN 124, vil vi bruke
2017 til denne overgangen og således gjennomføre 2 revisjonsbesøk i 2017 slik kravet er i forrige
utgave av standarden.
Rent kostnadsmessig vil sertifisering fra Kontrollrådet følge våre Administrative bestemmelser for
sertifiseringsvirksomheten gjennom en årsavgift som i 2017 er fastlagt til kr. 9.950,- eks. mva.
samt de direkte kostnadene knyttet til hvert revisjonsbesøk. Sistnevnte vil bestå av de direkte
reisekostnadene samt timene knyttet til forberedelse, reise, revisjon, rapportering og saksbehandling i etterkant. Vår timepris er for 2017 fastlagt til kr. 970,- eks. mva. Satsene vurderes og
fastsettes årlig av Kontrollrådets styre.
Med vennlig hilsen
Kontrollrådet

Jan Karlsen
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