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Rundskriv til produsenter sertifisert for mobil virksomhet

EVALUERING AV KONTROLLRÅDETS KRAV KNYTTET TIL SERTIFISERING
AV MOBILE ANLEGG
Kontrollrådet etablerte i slutten av 2007 et sett med egne retningslinjer for sertifisering av
mobile anlegg. Disse ble senere gjort om til en integrert del av Kontrollrådets Administrative
bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten som Vedlegg 2.
Bakgrunnen for etablering av disse retningslinjene, var at det utviklet seg et behov for
sertifisering av mobile anlegg og at dette i mange tilfeller måtte skje raskt knyttet til konkrete
prosjekter og korte driftstider på mange av prosjektene og derved at det kunne være flere
flyttinger i løpet av et år. De etablerte produktstandardene med tilhørende krav til produksjonskontrollsystem var i liten grad tilpasset denne type drift. Det ble derfor sett et behov for
utarbeidelse av egne retningslinjer for sertifisering.
Etter nå snart 10 års erfaring med disse retningslinjene, ønsker vi å gjøre en evaluering av
ordningen og de krav som er angitt for denne type sertifisering i det angitte Vedlegg 2 til våre
Administrative bestemmelser. Vi vil derfor gjennom våre revisjoner av slik mobile anlegg dette
året, samle inn opplysninger om hvordan retningslinjene og kravene nedfelt i disse har fungert
og fungerer. Vi har selvsagt fått en del erfaring med retningslinjene, men vil nå gå mer konkret
inn i hver enkelt av de produsenter som har sertifisering for mobil virksomhet. Dette både for å
se hvordan retningslinjene har fungert, samtidig som vi ønsker å se på mulig forbedringer og
endringer av retningslinjene basert på den utvikling som har vært siden retningslinjene ble
innført.
Basert på informasjonen vi får innhentet, vil vi vurdere behovet for revidering av retningslinjene. Dette vil eventuelt kunne skje i en egen arbeidsgruppe hvor også representanter for de
som er sertifisert for mobil virksomhet vil bli invitert til å delta.
Etter planen vil vi gjøre en evaluering av behovet for revidering av retningslinjene i starten av
2019 og vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon etter at evalueringen er gjennomført.
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