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NK Cert – Produktsertifisering
Komiteen følger arbeidet i for følgende sertifiseringssystemer:
IECEE: IEC System of Conforminty Assessment Schemes for Elektrotechnical Equipment
and Components
IECEx: IEC Systems for Certification to Standards relating to Equipment for use in
Explosive Atmospheres.
Arbeidet består hovedsakelig av aktiv deltakelse i de to sertifiseringssystemene. Medlemmene
består i hovedsak av representanter fra sertifiserings og test selskaper.
Mer informasjon og medlemsdata finnes på komitesiden: https://www.nek.no/komiteer/nkcert/

Utviklingstrekk
Vareflyt mellom land og verdensdeler blir viktigere og viktigere og da er internasjonale
sertifiseringsordninger avgjørende for å redusere handles hindre. Dette gjør at produsenter kan
teste og sertifisere produktene sin en gang og få markedsadgang i medlemslandene. Norge er
sterk pådriver for at medlemslandene oppfyller medlemskriteriene og ikke lager hindre som
gjør at systemene ikke fungerer som tiltenkt.
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Sett inn inntil et bilde som er relevant ift. utviklingstrekk. Husk at vi må ha rettigheter til bildet.
Du kan finne relevante bilder på Adobe Stock.

Komiteens arbeid i 2021
Et sterkt faglig miljø i Norge med lang erfaring har resultert i at Norge har og har hatt flere
sentrale verv i IEC, IECEE og IECEx:
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IEC
Torbjørn Hofstad er med medlem i CAB (Conformity Assessment Board) og Trond Sollie som er
utpekt som hans alternate. Trond Sollie er også utpekt som IEC Ambassador, med ansvar for IEC
Conformity Assessment.
IECEE
Norge sender representanter til det årlige CMC-møtet (Certification Management Committee).
En som representerer NCB (National Certification Body, f.eks. Nemko i Norge) og en som
representer MB (Member Body, f.eks. NEK i Norge). Møtet i 2021 ble avholdt elektronisk pga.
covid pandemien. Norge stilte med 3 deltakere og i tillegg deltok Torbjørn som observatør.
IECEx
I IECEx utarbeides det sertifiseringsordninger for produkter, verksteder og personell. Presafe og
Trainor er de norske sertifiseringsselskapene som er medlem av ordningen. NEK sender
delegater til de årlige hovedmøtene i IECExMC «Management Committee». NEK har også deltatt
med eksperter i arbeidsgrupper og bidratt til å bygge opp flere av ordningene.

