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SPESIELLE BETINGELSER FOR SERTIFISERING AV FORETAK
Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK 405-4 Kontroll av elektriske
anlegg og elektrisk utstyr. Krav til foretak
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FORUTSETNING FOR SERTIFISERING

Forutsetningen for sertifisering av foretak som skal utføre kontroll av elekriske anlegg og elektrisk utsyr, er at
søkeren forplikter seg til å overholde disse spesielle betingelser (SBC NO 613), alle relevante krav i NEK
405-4 og Nemko’s Generelle betingelser for sertifisering av foretak (C- 375).
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SØKNAD OM SERTIFISERING

Søknad om sertifisering skal skrives på egen blankett og underskrives av søker, se www.nemko.com
Tilknyttet foretaket skal det være en person som er faglig ansvarlig for utførelsen av de ulike elektrorelaterte
tjenestene som elektrotermografi, brannforebyggende elkontroll bolig og verifikasjon av elektriske anlegg og
elektrisk utstyr – næring.
Sammen med søknaden skal det vedlegges:



kopi av dokumentasjon som angir elektroteknisk utdannelse og praksis til faglig ansvarlig.
for øvrige krav ved sertifisering vises det til NEK 405-4 Tillegg B.

Sertifiseringsprosessen baseres på dokumentgjennomgang iht. dokumentspesifikasjonen i NEK 405-4
Tillegg B. Stikkprøvebasert kontroll kan utføres av sertifiseringsorganet under sertifikatets gyldighetsperiode.
Dokumentasjonen skal foreligge elektronisk iht. allmennkjente formater.
Resertifisering skal foregå iht. de samme krav og omfang som ved førstegangssertifisering og skal skje
innen gjeldende sertifikats uløpsdato.
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SERTIFIKAT

Sertifikat til foretak kan utstedes når tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og alle relevante krav i
NEK 405-4 er tilfredsstilt.
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GYLDIGHET

Sertifikatet er gyldig i fem år.
Sertifikatinnehaver/foretaket skal ved hvert årsskifte sende inn rapport til Nemko hvor følgende opplysninger
er dokumentert:







navn på faglig ansvarlig
eventuelle endringer i navn, adresse, telefon, forretningssted mv.
navn på sertifiserte personer samt oversikt over hva personene er sertifisert for
oppdatert kompetansematrise/oversikt for alle sertifiserte personer iht. NEK 405-serien
aktivitetsoversikt for sertifisert personell (for hvert område den enkelte er sertifisert for).
foretaket skal oversende aktivitetsoversikt for alt personell som har vært aktivt i
rapporteringsperioden
egenerklæring HMS

Dersom det avdekkes at sertifisert foretak utfører sitt arbeid på en ikke tilfredsstillende måte, kan sertifikatet
bli suspendert og eventuelt trukket tilbake med umiddelbar virkning. Ved ny søknad skal det gjennomføres
dokumentgjennomgang iht de samme krav og omfang som ved førstegangssertifisering.
Oppsigelse av et sertifikat skal varsles senest tre måneder før kalenderårets utgang.
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MERKING

Sertifikatinnehaveren har rett til å bruke Nemko’s navn og N-merket i sin reklame og annen markedsføring.
Merket skal da alltid brukes sammen med sertifikatnummeret.
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AVGIFTER

Avgiftene ved sertifisering er som angitt i Vedlegg til disse spesielle bestemmelsene.
Årsavgiften blir fakturert ved årsskiftet.
For informasjon om de til enhver tid gjeldende avgifter vises det til www.nemko.com
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TILLEGG

NEK 405-4

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell.
Del 4: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr

C-375

Generelle betingelser for sertifisering av personell og foretak (Nemko-dok)
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