
SID 5 CERTIFIKATER                                ARVID NILSSON 

Betegnelse Certifikat Type af kontrol 
og test Leveringsvilkår Certifikatet under-

skrives af Omkostning

Certificate of 
Compliance

I.h.t. købsaftale Udsteder 150 LC 

2.1 Identitetscertifikat 2.1 Ikke-specifik I.h.t. købsaftale 
eller hvis påkrævet, 
i.h.t. til officielle 
bestemmelser og 
tilsvarende tekniske 
regler

Producent Ifølge aftale

2.2 Kvalitetscertifikat 2.2 Ifølge aftale

3.1 Kontrolcertifikat 3.1 Specifik I.h.t. købsaftale 
eller hvis påkrævet, 
i.h.t. til officielle 
bestemmelser og 
tilsvarende tekniske 
regler

Producentens aukto-
riserede repræsentant, 
som er uafhængig af 
produktionsafdelingen

150 LC for standard 
lagerførte artikler 

Faktisk omkostning for 
artikler udenfor basis-
sortimentet

3.2 Kontrolcertifikat 3.2 I.h.t. købsaftale Producentens aukto-
riserede repræsentant, 
som er uafhængig af 
produktionsafdelingen

Ifølge aftale

SAMMENSTILLING AF  CERTIFIKATER OG DOKUMENTATION

Arvid Nilsson anbefaler ikke brug af 2.2 da 3.1 giver en bedre sikkerhed for at mekaniske og kemiske egenskaber 
bliver opfyldt..

For stålkontruktionsbolte er certifikatsomkostningen indregnet i prisen

Arvid Nilsson tilbyder kursus i certifikater. For mere information eller spørgsmål 
angående certifikater venligst kontakt jeres salgskonsulent ved Arvid Nilsson eller 
send en email til retail-dk@arvidnilsson.com

Arvid Nilsson AS
PO Box 583 | SE-442 16 Kungälv | +45 8025 3182 
retail-dk@arvidnilsson.com | www.arvidnilsson.com



SID 4

CERTIFIKATER OG DOKUMENTATION

Arvid Nilsson tilbyder følgende typer af certifikater på udvalgte produktgrupper:

• CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
CoC (identitescertifikat) uden henvisning til EN 10204 
 

• KONTROLCERTIFIKAT 3.1 
på udvalgte lagerførte standardartikler 
 

• KONTROLCERTIFIKAT 3.1 PÅ BTO 
hvis produktet er tilgængeligt hos leverandør med kontrolcertifikat 3.1. 
 

• ØVRIGE CERTIFIKATER   
iht. aftale 

For at verificere at produktet stemmer overens med 
produktspecifikationen, gennemfører producent-
en kontrol af produkterne. Denne kontrol er enten 
specifik eller ikke-specifik. 

Produktspecifikation
Fuldstændig skriftlig specifikation af tekniske krav 
som har relevans for bestilllingen, f.eks. retningslinier, 
standard eller andre specifikationer. 

Ikke-specifik kontrol
Kontrol udført af producenten efter egne metoder 
for at afgøre om produktet  stemmer overens med 
produktspecifikationen, fremstillet efter samme frem- 
stillingsproces i forhold til kravene i bestillingen.

Specifik kontrol
Kontrol udført i henhold til produktspecifikationen, 
før levering af de produkter som skal leveres eller 
på de kontrolerede partier, fra hvilke de leverede 
produkter udgør en del. Dette for at verificere at disse 
produkter opfylder kravene i bestillingen.

KONTROLCERTIFIKAT 3.1 
• Dokument udstedt af producenten hvori der erklæres at 

de leverede produkter stemmer overens med kravene i 
bestillingen og hvori test resultater opgives baseret på 
specifik kontrol.

• Kontrolparti og omfattelse af test defineres i produkt- 
specifikationer, i de officelle bestemmelser og i mod- 
svarende tekniske regler eller i købsaftalen. 

• Dokumentet valideres af en auktoriseret kontrolrepræsen-
tant, som er godkendt af producenten, men som er 
uafhængning af produktionsafdelingen.

• Det skal være tilladt for en producent at overføre rele-
vante test resultater fra specifik kontrol udført på inkom-
mende produkter til et 3.1 certifikat, under forudsæt-
ning af, at sporbarhed bevares og kontrol certifikat kan 
fremvises. 

• Denne type af dokument kan kun udstedes af  
producenten. 

KONTROLCERTIFIKAT 3.2
• Dokument som er udstedt af både producentens auk-

toriserede kontrolrepræsentant, som er uafhængig af 
produktionsafdelingen og enten kundens auktoriserede 
kontrolrepræsentat eller en kontrolant, som er udset i 
henhold til oficielle bestemmelser og hvori der dekla- 
reres at de leverede produkter stemmer overens med 
kravene i bestillingen, samt indeholder test resultater.

• Det skal være tilladt for en producent at overføre rele-
vante test resultater fra specifik kontrol udført på ind- 
kommende produkter til et 3.2 certifikat, under fo-
rudsætning af, at sporbarhed bevares og kontrol cer-
tifikat kan fremvises. 

• Dette dokument kan kun udstedes af producenten og 
skal desuden være underskrevet af en uafhængig tredje 
part, f.ex DNV, TÜV eller SP.

CERTIFICATE OF  
COMPLIENCE, CoC 
• Arvid Nilsson bekræfter at varene stemmer overens med 

bestillingen uden henvisning til EN 10204. 

• Denne type af dokument kan udstedes på artikler som 
leveres fra ANs lager. 

IDENTITETSCERTIFIKAT 2.1
• Leverandøren bekræfter at varene stemmer overens med 

bestillingen med henvising til EN 10204.

• Dokument i hvilket producenten, uden at opgive test  
resultater, bekræfter at de leverede varer stemmer overens 
med kravene i bestillingen. 

• Denne type af dokument kan kun udstedes af producenten 

Kontroldokument udstedt på grundlag af specifik kontrol

Kontroldokument udstedt på grundlag af ikke-specifik kontrol: 

KVALITETSCERTIFIKAT 2.2
• Dokument i hvilket producenten bekræfter at de levere-

de varer stemmer overens med kravene i bestillingen og 
hvori der opgives resultater for ikke-specifik kontrol d.v.s. 
test udført på samme type af vare, dog ikke nødvendigvis 
den leverede vare.

• Denne type af dokument kan kun udstedes af produ- 
centen. 

• Arvid Nilsson anbefaler ikke brug af 2.2 da 3.1 giver en 
bedre sikkerhed for at mekaniske og kemiske egenskaber 
bliver opfyldt. 


