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KK 01 – Tilslutning til Kledningskontrollen 

1 Formål 

Formålet med prosedyren er å beskrive saksgang for bedrifter som ønsker å slutte seg til 
Kledningskontrollen. 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter alle aktiviteter i forbindelse med tilslutning til Kledningskontrollen. 

3 Målgruppe 

 Norsk Treteknisk Institutt (Sekretariat) 

 Bedriftene 

4 Saksgang 

4.1 Søknad om tilslutning trinn 1 

Bedrifter som ønsker å slutte seg til Kledningskontrollen sender ordningens sekretariat 
søknad om dette. Alle bedriftene som industrielt overflatebehandler kledning kan søke 
om medlemskap. 

4.2 Søknad om tilslutning trinn 2 

Etter at sekretariatet har mottatt søknad om tilslutning vil bedriften motta et skjema der 
relevant informasjon om bedriften skal fylles ut og returneres til sekretariatet. Skjema er 
et supplement til opprinnelig søknad, og skal fungere som underlagsdokumentasjon for et 
førstegangsbesøk.  

4.3 Førstegangsbesøk 

Etter at sekretariatet har mottatt bedriftsopplyningene vil bedriften få et besøk fra en av 
ordningens kontrollører. Bedriften vil i forkant av besøket motta relevant regelverk for 
ordningen. Om kontrollør ved førstegangsbesøket finner bedriftens produksjons av 
industrielt overflatebehandlet kledning i samsvar med gitt regelverk, vil bedriften i 
etterkant motta bevis på medlemskap sammen med en rapport fra besøket.    

4.4 Oppfølgingsbesøk 

To ganger i året vil en kontrollør komme på et oppfølgingsbesøk hos bedriften. 
Resultatene som blir funnet på kontrollen vil etter besøket bli oppsummert i en rapport. 
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5 Tilsluttede bedrifters forpliktelser og rettigheter 

Tilsluttede bedrifter forplikter seg til to kontrollbesøk årlig. Mottatt rapport fra 
kontrollbesøk er bedriftens eiendom. Rapporten kan kun gjengis i sin helhet. 

Bedriften plikter å gi ordningens kontrollør innsikt i bedriftens organisasjon, produksjon, 
samt rutiner og prosedyrer av betydning for kontrollen. Kontrollør må få ubegrenset 
adgang til alle enheter ved bedriften og har rett til å ta prøveuttak fra bedriftens lager. 

Bedriftene har rett til å benytte kledningskontrollens registrerte varemerke på fakturaer, 
følgedokumentasjon, emballasje etc. Bedriftene kan også benytte varemerket i 
forbindelse med markedsføring av industrielt overflatebehandlet kledning. 

 

 

 
 


