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Spesifikk

Kostnad

Ihht. kjøpsavtale

Utsteder

150 LC

Ihht kjøpsavtale
og om nødvendig
også ihht offesielle
bestemmelser
tilsvarende tekniske
regler

Produsent

Ihht avtale

Ihht kjøpsavtale
og om nødvendig
også ihht offesielle
bestemmelser
tilsvarende tekniske
regler

Produsentens autoriserte representant,
som er uavhengig av
produksjonsavdelingen

150 LC for standardiserte lagerførte artikler

Ihht. kjøpsavtale

Produsentens autoriserte representant,
som er uavhengig av
produksjonsavdelingen

Ihht avtale

S

Ihht avtale

Faktisk kostnad for
artikkel utenfor basissortiment

Arvid Nilsson anbefaler ikke å benytte 2.2 da Kontrollsertifikat 3.1 gir en bedre sikkerhet for at mekaniske og kjemiske
egenskaper er ivaretatt.
For stål konstruksjons skrue er sertifikats kostnaden inkludert i prisen

Arvid Nilsson tilbyr kurs og opplæring i lover og regler vedr. sertifikater.
For mer informasjon eller spørsmål rundt dette, kontakt din salgsrepresentant hos
oss eller mail: butiksorder@arvidnilsson.com

Arvid Nilsson AS
Box 583 | SE-442 16 Kungälv
Tel. 61 11 89 00 | Fax 61 11 89 01
salg@arvidnilsson.no | www.arvidnilsson.com
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Kontrolldokument utstedt på grunnlag av spesifikk kontroll:

SERTIFIKAT
Arvid Nilsson tilbyr følgende sertifikater på utvalgte produkt grupper:

• CERTIFICATE OF COMPLIANCE

KONTROLLSERTIFIKAT 3.1

KONTROLLSERTIFIKAT 3.2

•

Dokument utstedt av produsent hvor det erklæres at
leverte produkter stemmer over ens med kravene i bestillingen og at testresultatet er angitt basert på spesifikk
kontroll.

•

•

Inspeksjons og testresultat defineres i produktspesifikasjoner, i de offisielle bestemmelser og i henhold til tekniske regler eller i henhold til kjøpsavtalen.

Dokument utstedt av både produsentens autoriserte
kontroll representant, uavhengig av produksjonssted og
enten kundens autoriserte kontroll representant eller en
kontrollør i henhold til offisielle bestemmelser erklærer
at leverte produkter er i overensstemmelse med kravene
i bestilling samt angir testresultat.

•

Det er tillat for en produsent at kontroll sertifikat 3.2 å
overføre relevante testresultat fra spesifikk kontroll utført
på innkommende produkter som benyttes, under forutsetning at sporbarhet opprettholdes og at produsenten
kan gi tilsvarende kontrollsertifikat.

•

Dette dokumentet kan kun utstedes av produsent, og
må være signert av en uavhengig tredje part, f.eks. DNV,
TÜV eller SP.

CoC (identitets sertifikat) uten henvisning til EN 10204

• KONTROLLSERTIFIKAT 3.1

på utvalgte lagerliggende standard artikler

• KONTROLLSERTIFIKAT 3.1 PÅ BTO

om produktet finnes tilgjengelig hos leverandør med Kontrollsertifikat 3.1

• ØVRIGE SERTIFIKATER

•

Dokumentet blir validert av produsentenes autoriserte
kontroll representant og som er uavhengig av produsent.

•

Det er tillatt for en produsent at kontrollsertifikat 3.1
ovenfor relevante test resulter fra spesifikk kontroll utført
på innkommende produkter som benyttes, under forutsetning at sporbarhet opprettholdes og at produsenten
kan gi tilsvarende kontrollsertifikat.

etter avtale

•

For å verifisere at produktene stemmer over ens med
produkt spesifikasjon gjennomfører produsentene
en kontroll av produktene. Disse kontrollene er enten
ikke-spesifikk eller spesifikk.

Denne type dokument kan kun utstedes av produsent.

Kontrollsertifikat utstedt på grunnlag av ikke-spesifikk kontroll:

Produktspesifikasjon
Fullstendig skriftlig spesifikasjon av tekniske krav
med relevans for bestillingen, f.eks. angitt forskrift,
standardisert eller andre spesifikasjoner.

Ikke-spesifikk kontroll
Kontroll utført av produsent i henhold til deres egen
metoder for å avgjøre om produkter i henhold til
produktspesifikasjon, er produsert etter en produksjonsprosess som oppfyller kravene til bestillingen.

Spesifikk kontroll
Kontroll utført i henhold til produktspesifikasjonen,
før levering på de produkter som skal leveres eller
på kontrollpartier av hvilke av de leverte produktene
utgjør en del. For å verifisere at disse produktene
oppfyller kravene til bestillingen.

CERTIFICATE OF
COMPLIENCE, CoC
•

Arvid Nilsson bekrefter at varene stemmer over ens med
bestilling uten henvisning til EN 10204.

•

Denne type dokumentasjon kan utstedes på artikler
levert fra AN:s lager.

IDENTITETSSERTIFIKAT 2.1
•

Leverandør bekrefter at varene stemmer over ens med
bestilling med henvisning til EN 10204.

•

Dokument som produsent uten å oppgi test resultat
bekrefter at de leverte varer er i henhold til kravene i
bestillingen.

•

Dette dokument kan kun utstedes av produsent.

KVALITETSSERTIFIKAT 2.2
•

Dokument hvor produsent bekrefter at de leverte varene
er i henhold til kravene i bestillingen og hvor man leverer
resultat på grunnlag av ikke-spesifikk kontroll d.v.s. test
utført på tilsvarende type produkt, men ikke nødvendigvis den vare som er levert.

•

Dette dokument kan kun utstedes av produsent

•

Arvid Nilsson anbefaler ikke å benytte 2.2 da Kontrollsertifikat 3.1 gir en bedre sikkerhet for at mekaniske og
kjemiske egenskaper er ivaretatt.
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