
SID 5

CERTIFIKAT & INTYG
                             ARVID NILSSON 

Beteckning Intyg Typ av kontroll 
och provning

Leveransföre-
skrifter

Intyget underskrives 
av Kostnad

Certificate of 
Compliance

Enligt köpeavtal Utfärdare 150 LC 

2.1 Identitetsintyg 2.1 Icke-specifik Enligt köpeavtal 
och om så fordras, 
även enligt officiella 
bestämmelser och 
motsvarande tekni-
ska regler

Tillverkare Enligt överens- 
kommelse

2.2 Kvalitetsintyg 2.2 Enligt överens- 
kommelse

3.1 Kontrollintyg 3.1 Specifik Enligt köpeavtal 
och om så fordras, 
även enligt officiella 
bestämmelser och 
motsvarande tekni-
ska regler

Tillverkarens aukto-
riserade representant, 
som är oberoende av 
tillverkningsavdel- 
ningen

150 LC för standardise-
rade lagerlagda artiklar

Faktisk kostnad för 
artikel utanför bas- 
sortiment

3.2 Kontrollintyg 3.2 Enligt köpeavtal Tillverkarens aukto-
riserade representant, 
som är oberoende av 
tillverkningsavdel- 
ningen

Enligt överens- 
kommelse

SAMMANSTÄLLNING AV CERTIFIKAT OCH INTYG

Arvid Nilsson rekommenderar inte tillämpning av 2.2 eftersom 3.1 ger en bättre säkerhet att tillämpliga mekaniska och 
kemiska egenskaper är uppfyllda.

För stålbyggnadsskruv är certifikatskostnaden inkluderad i priset

Arvid Nilsson erbjuder utbildning kring certifikat. För mer information om det eller 
övriga frågor kring certifikat och intyg är ni välkomna att kontakta er säljrepresen-
tant på Arvid Nilsson eller maila oss direkt på: butiksorder@arvidnilsson.com

Arvid Nilsson AB
Box 583 | SE-442 16 Kungälv | +46 303 626 10
butiksorder@arvidnilsson.com | www.arvidnilsson.com



SID 4

CERTIFIKAT OCH INTYG

Arvid Nilsson erbjuder följande typer av kontrollintyg på utvalda produktgrupper:

• CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
CoC (identitetsintyg) utan hänvisning till EN 10204 
 

• KONTROLLINTYG 3.1 
på utvalda lagerlagda standardartiklar 
 

• KONTROLLINTYG 3.1 PÅ BTO 
om produkten finns tillgänglig hos leverantör med kontrollintyg 3.1. 
 

• ÖVRIGA CERTIFIKAT ELLER INTYG  
enligt överenskommelse

För att verifiera att produkterna överensstämmer  
med produktspecifikation genomför tillverkaren 
kontroll av produkterna. Dessa kontroller är antingen 
icke-specifik eller specifik. 

Produktspecifikation
Fullständig skriftlig specifikation av tekniska krav  
av relevans för beställningen, t.ex. anvisad föreskrift, 
standard eller andra specifikationer. 

Icke-specifik kontroll
Kontroll utförd av tillverkaren enligt hans egna 
metoder för att avgöra om produkter enligt samma 
produktspecifikation, tillverkade enligt samma 
tillverkningsprocess uppfyller kraven i beställningen.

Specifik kontroll
Kontroll utförd enligt produktspecifikationen, före 
leverans på de produkter som skall levereras eller på 
kontrollpartier av vilka de levererade produkterna 
utgör en del. För att verifiera att dessa produkter 
uppfyller kraven i beställningen.

KONTROLLINTYG 3.1 
• Dokument utställt av tillverkaren i vilket det deklareras 

att levererade produkter överensstämmer med kraven 
i beställningen och provningsresultat anges baserat på 
specifik kontroll.

• Kontrollparti och provningsomfattning definieras i pro-
duktspecifikationer, i de officiella bestämmelserna och 
motsvarande tekniska regler eller i köpeavtalet. 

• Dokumentet valideras av en av tillverkaren auktoriserad 
kontrollrepresentant som är oberoende av tillverknings- 
avdelningen.

• Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett kontroll- 
intyg 3.1 överföra relevanta provningsresultat från 
specifik kontroll utförd på inkommande produkter som 
används, under förutsättning att han upprätthåller 
spårbarhet och att han kan tillhandahålla motsvarande 
kontrollintyg. 

• Denna typ av dokument kan endast utfärdas av  
tillverkaren. 

KONTROLLINTYG 3.2
• Dokument utställt av både tillverkarens auktoriserade 

kontrollrepresentant, oberoende av tillverknings- 
avdelningen, och antingen kundens auktoriserade 
kontrollrepresentant eller en kontrollant utsedd enligt 
officiella bestämmelser och i vilket det deklarerar att 
levererade produkter överensstämmer med kraven i 
beställningen samt anger provningsresultat.

• Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett  
kontrollintyg 3.2 överföra relevanta provningsresultat 
från specifik kontroll utförd på inkommande produkter 
som används, under förutsättning att spårbarhet upp- 
rätthålls och att motsvarande kontrollintyg kan till- 
handahållas. 

• Detta dokument kan endast utfärdas av tillverkaren och 
måste även vara signerat av en oberoende tredje part, 
exempelvis DNV, TÜV eller SP.

CERTIFICATE OF  
COMPLIENCE, CoC 
• Arvid Nilsson intygar att varorna överensstämmer med 

beställning utan hänvisning till EN 10204. 

• Denna typ av dokument kan utfärdas på artiklar som 
levereras från AN:s lager. 

IDENTITETSINTYG 2.1
• Tillverkaren intygar att varorna överensstämmer med 

beställning med hänvisning till EN 10204.

• Dokument i vilket tillverkaren utan att ange provnings- 
resultat intygar att de levererade varorna överensstäm-
mer med kraven i beställningen. 

• Denna typ av dokument kan endast utfärdas av  
tillverkaren 

Kontrolldokument utfärdade på grundval av specifik kontroll: 

Kontrolldokument utfärdade på grundval av icke-specifik kontroll: 

KVALITETSINTYG 2.2
• Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levererade 

varorna överensstämmer med kraven i beställningen 
och i vilket han lämnar resultat grundade på icke specifik 
kontroll, d.v.s. provning utförd på samma typ av vara men 
inte nödvändigtvis den som levereras.

• Denna typ av dokument kan endast utfärdas av  
tillverkaren 

• Arvid Nilsson rekommenderar inte tillämpning av 2.2  
eftersom 3.1 ger en bättre säkerhet att tillämpliga  
mekaniska och kemiska egenskaper är uppfyllda. 


