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NTO-søknadsskjema for registrering, 

  forlengelse, utvidelse eller endring

Søknad sendes til:       Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as, Forusparken 22, 4031 Stavanger
   Att: Jan Sletten       E-post: jan.sletten@kiwa.com 

Firmainformasjon 

Firmanavn: 

Postadresse(fakturaadresse): Postnummer: Sted: 

PO: Organisasjonsnr: NTO nr.: 

Firmaets hovedansvarlige person for nivå 3: 

E-post: Telefon: 

Søknaden gjelder: 
   NTO-registrering     Forlengelse av eksisterende 

   NTO-registrering   
  Utvidelse av eksisterende       Navneendring/endring av ansvarlig  
   NTO-registrering           N3 person 

Søknaden gjelder for følgende metoder: 

Ansvarlig nivå 3 Sert. nr. Assisterende nivå 3 Sert. nr. 

 VT 

  RT 

 UT 

  PT 

  MT 

  LT 

 ET 
 annet

Vedlegg: 
Kopi av NS-EN ISO/OEC 17025:2005/AC:2006 akkrediteringsbevis  
Kopi av NS-EN ISO 9001 sertifikat  
Kopi av ansvarlig/assisterende Nivå 3 sertifikat (-er) 
Dokumentasjon for oppfylling av kravene til NS-EN ISO 9712/NORDTEST DOC GEN 010 
edition 6.1 
Kopi av NTO registreringsbevis og siste NTO årsrapport 

Vi bekrefter herved at vi vil følge reglene fastsatt i gjeldende revisjoner av: 
NS-EN ISO 9712 /NORDTEST «Scheme for Examination and Certification of Non-Destructive Testing 
Personnel» med appendiks, samt bruke de beskrevne formuleringer/definisjoner for NDT. 

Vi er kjent med at misligholdelse av regler i NS-EN ISO 9712/NORDTEST systemet kan 
resultere i inndragelse av NTO registreringen. 

Sted/dato N3 ansvarlig 

Sted/dato Daglig leder 
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