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Årsrapport NTO  År: 

Firmainformasjon 

Firmanavn: 

Postadresse(fakturaadresse): Postnummer: Sted: 

E-post: Telefon: NTO nr.: 

Ansvarlig N3: Metode: Sert.nr.: 

Assisterende N3: Metode: Sert.nr.: 

Assisterende N3: Metode: Sert.nr.: 

Ja Nei Kommentarer 

Er Nordtest-systemet fulgt for året? 

Har det vært spesielle problemer i inneværende år? 

Er alle sertifikater oppdatert? 

Er alle sertifikater av typer NS-EN ISO 9712/Nordtest 
med korrekte NTO reg. nr.? 

Er den årlige syns/farge-prøve utført? 

Er det registrert klager? 

Følges kravene for utstedelse av ”Operating 
Authorization”? 

Anvendes det innleid inspeksjonspersonell? 
Evt. hvor mange? 

Brukes blankett for ”Operating Authorization by 
temporary employer”- “TOA”? 

Finnes det et strukturert og oppdatert KS-system? 

Eksisterer det arbeidsinstruksjoner og prosedyrer? 

Er utstyret kontrollert iht. prosedyrer? 

Finnes det større endringer i forhold til opprinnelig 
NTO-registrering eller fra siste årsrapport? 

Finnes det spesielle tema som ønskes diskutert eller 
tatt opp i større sammenhanger? 

Gi en kort redegjørelse for andre N3-aktiviteter som 
intern opplæring, revisjoner, komitearbeid etc. 

NTO-bedriftens vurdering av 

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Vedlegg: 

Oversikt over bedriftens personsertifikater med navn, sertifikat nr., metoder, nivå og utløpsdato, samt 

eventuelt bedriftens akkrediteringsbevis/ISO-sertifikater e.l. 

Årsrapporten sendes til:  Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as 

Att: Jan Sletten

Forusparken 22,
4031 Stavanger     E-post: jan.sletten@kiwa.com

mailto:jan.sletten@teknologisk.no
tekjsl
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