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Emne: VS: Høringsutkast om revidering av lov om Teknisk Kontrollorgan
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Fra: Trond Sollie [mailto:Trond.Sollie@nemko.com]
Sendt: 28. mai 2010 17:25
Til: Postmottak NHD
Kopi: Dag Tørvold; Ketil Stokke-Johnsen; Steinar Megaard; Jon Ivar Tidemann;
Rune Slapgard; Lene
Martinsen; Berit Bieker; Geir Hørthe; Terje Berntsen; Pål Ecidie; Kirsten
Svindahl; Tore.Trondvold~nek.no
Emne: FW: Høringsutkast om revidering av lov om Teknisk Kontrollorgan

Attn: Per S. Nestande, NHD (Næringspolitisk avd.)

Hei
Vi har via Norsk Elektroteknisk Komité mottatt overnevnte høringsutkast (pr.
brev med deres ref.
200801101-22/P5N).

Nemko Norge er utpekt til TKO for 9 Direktiv-områder
(jmf.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbo
dy. noti fi edbody&refe
_cd=EPOS_43792 , + Maskindirektivet (MSD), hvor vi har søkt om fornyet utpeking
til det fornyede MSD).
For framtiden vil vi derfor gjerne også komme med på deres distribusjonsliste
for slike dokumenter.

Vi er imidlertid oppmeksom på at det någjeldende høringsutkastet også ligger
tilgjengelig på nettet, dvs.
pa
http://www. regjeringen .no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2010/Eventue
11 -revi den ng-av—l ov
om-tekniske-kontroll organ/Hori ngsbrev. html

Vi synes både brevet og de medfølgende retningslinjene etc. er generelt godt i
samsvar med vår
oppfatning, og har således ingen vesentlige kommentarer bortsett fra flg

-I “Retningslinjene for utpeking og oppfølging...”(Versjon 23.04.2010):, står
det under pkt.3 i første avsnitt
at vedkommende myndighet kan stilile tilleggskrav. Det er uklart for oss hva
slags krav dette kan være og
vurderingsgrunnlaget for dette.

-I samme dokument under pkt. 7 annet avsnitt, er det antydet at tilstrekkelighet
av oppdrag kan være
avgjørende for å være ansett fortsatt kompetent. Ettersom TKO rollen i de fleste
av Direktivene på “våre
områder” generelt er svært begrenset (dvs, krever i hovedsak kun egenerklæring
av fabrikant/importør), så
må det åpenbart kunne dokumenteres/demonstreres også på andre måte at
tilstrekkelig kompetanse er
opprettholdt.

-Både i brevet (side 6, første avsnitt), og i Retningslinjene (side 1, nederst)
er det vist til EN 45000-
standardene. Vær oppmerksom på at de tidligere standardene i denne serien er
etterhvert erstattet med
internasjonalt baserte ISO/IEC publikasjoner (utarbeidet av CASCO), slik som EN
ISO/IEC 17025 for test
laboratorier, EN ISO/IEC 17020 for inspeksjonsorgan, og snart bl.a.EN ISO/IEC
17065 vedr.
sertifiseringsorgan for produkter (se vedlagte oversikt fra CEN/CENELEC/TC1, som
er den europeiske
speilkomiteen til Casco og ansvarlig i Europa for standardene på dette området).
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Med ønske om God Helg,

vennlig hilsen

Nemko Group
Trond sollie
Senior vice President
International Cooperation &
Corporate Quality Assurance

P.O.Box 73, Blindern, N-0314 OSLO, Norway
PHONE: +47 22960330, DIR: ÷47 22960465, FAX: +47 22960557
EMAIL:trond.sollie~nemko.no, WEB: http://www.nemko.com
Video conference (ISDN - 6ch) +47 22 56 81 02

This message contains information that may be privileged or
confidential and is the property of the Nemko Group.
It is intended only for the person to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient, you are not authorized to read,
print, retain, copy, disseminate, distribute, or tise this message or
any part thereof. If you receive this message in error, please notify
the sender immediately and delete all copies of this message.
Nemko Group can not be held responsible for transmission errors nor
confidentiality of mail and faxes.
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