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Svar på søknad om forlengelse av dispensasjon fra 
krav i produsentforskrift § 4-5 om forlengelse av 
typegodkjenning 17/15 
 
 
Arbeidstilsynet viser til deres henvendelse av 8.januar 2021 ved Nova-Tech Spolka z o. o. og Jan 
Nowaczewski hvor det søkes om forlengelse dispensasjon gitt 23.04.2020 frem til 23.04.2021 gjeldende  
typegodkjenning med nummer 17/15. 
 
Arbeidstilsynet har med grunnlag i mottatt søknad av 8.januar 2021 og oversendt statusrapport 
(EVALULATION REPORT) fra SINTEF datert 08.12.2020 og tidligere mottatt kontrakt mellom SINTEF 
Community (SINTEF) og SLV-Group ved Dariusz Telka vurdert deres søknad om forlengelse av 
dispensasjon gjeldende typegodkjenning 17/15. 
Arbeidstilsynet har i den forbindelse vært i dialog med både Nova-Tech Spolka z o. o. (NOVA-TECH) ved 
Jan Nowaczewski og SINTEF ved Susanne Frank for å avklare forventet ferdigtidspunkt for 
produktsertifiseringen av deres «NOVA TECH RAM 1 aluminium systemstillas klasse 3», dette for å 
kunne sette en realistisk varighet for deres dispensasjon fra gjeldende krav i produsentforskriften § 4-
5. 
 
Ettersom at hverken Nova-Tech eller SINTEF har klart å anslå noen forventet ferdigtidspunkt for 
produktsertifiseringen så har Arbeidstilsynet lagt sine egne vurderinger og forventninger til grunn for 
når en sertifisering bør kunne være gjennomført. Som grunnlag for dette har vi lagt til grunn mottatt 
statusrapport (EVALULATION REPORT) fra SINTEF datert 08.12.2020 og kommunikasjon med Nova-
Tech og SINTEF. 
 
Arbeidstilsynet kan med grunnlag i overnevnte og informasjon fra tidligere dispensasjons behandling gi 
følgende tilbakemelding. 
 
Arbeidstilsynets vurdering og konklusjon:  
I henhold til Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier 
fastsatt 6.desember 2011 nr.1359, sist endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1272 (produsentforskrift) § 
4-5 stilles det krav til at produkter som samsvarer med kravene i § 4-1 til 4-4 skal dokumenteres med et 
sertifikat utstedt av et sertifiseringsorgan inne EØS som er akkreditert for oppgaven. Og at kravet ikke 
kommer til anvendelse dersom produktet omsettes i ett antall mindre en 10. Etter Arbeidstilsynet 
vurderinger og informasjon kommer RAM 1 systemstillas med typegodkjenning 17/15 under kravet i 
produsentforskriften § 4-5 til at produktet skal dokumenteres med et sertifikat og at det omsettes i ett 
større antall en 10.  
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Arbeidstilsynet har med grunnlag i mottatt informasjon ikke grunnlag for å betvile produktets kvalitet, 
og at det ikke vil medføre noen økt risiko eller fare for arbeidstakerne ved bruk av produktene i 
henhold til formålet med kravene i produsentforskriften § 1-1. Formål.  
 
Arbeidstilsynet tar oversendt søknad og informasjon til etterretning, og med grunnlag i denne gjort 
vedtak om følgende. 
 

Vedtak: 
Arbeidstilsynet har hjemmel i Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og 
kjemikalier fastsatt 6.desember 2011 nr.1359, sist endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1272 
(produsentforskrift) § 1-5 anledning til å gi dispensasjon fra forskriftens krav til sertifikat utstedt av et 
sertifiseringsorgan innen EØS som er akkreditert for oppgaven i henhold til § 4-5. 
Med bakgrunn i det som er beskrevet over gir Arbeidstilsynet dispensasjon til SLV GROUP og NOVA-
TECH fra kravet til sertifikat i § 4-5 i produsentforskriften om å omsette produktet RAM 1 med 
typegodkjenning 17/15 frem til at SINTEF har utstedt sertifikat på nevnte produkter etter krav i 
produsentforskriften § 4-5. 
Arbeidstilsynet legger til grunn i sitt vedtak at SINTEF er akkreditert for oppgaven slik at virksomhetens 
produkter som omfattes av denne dispensasjon har fått utstedt sertifikat etter krav i 
produsentforskriften «§ 4-5. Sertifikat» innen utløp av denne dispensasjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre 
må virksomheten søke å få sine produkter sertifisert hos ett annet akkreditert sertifiseringsorgan som 
er akkreditert for oppgaven – eksempel RISE Research Institutes of Sweden AB - innen utløp av denne 
dispensasjon. 
 
Dispensasjonen gjelder frem til og med 31.12.2021. 
 
For at innvilget dispensasjonen skal være gyldig, forutsettes det at følgende vilkår for omsetting av 
«NOVA TECH RAM 1 aluminium systemstillas klasse 3» med typegodkjenning 17/15 skal være 
oppfylt, jf. Arbeidsmiljøloven § 18-6 (6): 
 
For at produktet RAM 1 systemstillas med typegodkjenning 17/15 skal kunne omsettes stilles det krav 
om at SLV GROUP og NOVA-TECH eller deres forhandler i Norge vedlegger kopi av vårt vedtak sammen 
med kopi av typegodkjenning 17/15 ved omsetning av produktet til deres kunder. 
 
For at produktet RAM 1 systemstillas skal kunne omsettes etter utløp av dispensasjon av 
typegodkjenning 17/15 som er satt til 31.12.2021 stilles det krav til at produktene har fått utstedt 
sertifikat i henhold til produsentforskriften krav i § 4-5. 
 
Arbeidstilsynet forutsetter at produkter det søkes sertifisering for hos SINTEF og som omfattes av 
denne dispensasjon, er identisk med produktene etter typegodkjenning nr. 17/15.  
 
Hvis det viser seg at produkter ikke blir sertifisert etter gjeldende krav i sertifiseringsprosessen, 
forutsetter Arbeidstilsynet har produktet trekkes fra markedet og at kunder som har anskaffet 
produktet blir informert om dette av virksomheten så raskt dette er blitt kjent for virksomheten. 
 
Hvis produktet ikke blir sertifisert etter gjeldende krav skal også Arbeidstilsynet underrettes om det slik 
at denne dispensasjon kan trekkes tilbake. 
 
Til informasjon: 
Arbeidstilsynet ønsker også å informere om at produsentforskriften ble endret med forskrift 19 juni 
2020 nr. 1272 (i kraft fra 1 juli 2020). Forskriften fikk da inn en ny bestemmelse «§ 4-6. Kontroll». 
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Bestemmelsen stiller krav til at produkter som skal ha et sertifikat etter § 4-5 skal underlegges årlig 
kontroll av sertifiseringsorganet. Det er virksomheten etter § 1-3 i forskriften og som har inngått avtale 
om sertifiserings av sine produkter etter § 4-5 som er ansvarlig for at sertifiseringsorganet 
gjennomfører krav til årlig kontroll på produktene som har fått utstedt et sertifikat. 
 
 

Dere kan klage  
Dere kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere 
mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til 
å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage. 
 
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere 
kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00.  
 
Du kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog. Les mer 
på www.arbeidstilsynet.no/post. Har du spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. 
 
 
Vi ber om at vårt referansenummer 2020/19067 oppgis ved svar. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
 
 
Tore Jeppe Sørhaug 
Seksjonsleder 
 

 
Rolf Engstrøm 
Senioringeniør 

 
Dette brevet er elektronisk signert. 
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