
 

 

Norsk Sertifisering AS  
 
 

Sertifiseringsordning for sakkyndig montasje av lekeplassutstyr 
 

Formål og omfang 
Sertifiseringsordningen gjelder for virksomheter og omfatter tjenester knyttet til montering, reparasjon 
og vedlikehold av lekeplassutstyr og tiltak og lukking av avvik etter inspeksjon av slikt utstyr. 
Formålet er å verne om barns liv og helse under lek med lekeplassutstyr. 

Sertifiseringskrav 
Sertifiseringskravene omfatter kontraktsvilkårene mellom sertifiseringsorgan og den sertifiserte og de 
normative kravene i sertifiseringsordningen gitt i  
1. NS-EN 1176 Del 1-7 og del 10 og 11 
2. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (lekeplassforskriften) 
3. Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet 

Gjennomføring 
Sertifiseringsprosessen gjennomføres punktvis slik: 
1. Søknadsbehandling 
2. Kontraktsgjennomgåelse 
3. Dokumentgjennomgang av kvalitetssystem 
4. Revisjonsbesøk 

- Teoretisk prøve for faglig leder og montører 
- Revisjon av system 
- Observasjon på lekeplass  

5. Eventuelle avvik lukkes 
6. Innstilling og godkjenning 
7. Sertifikatet utstedes – gyldig for 3 år. 

Prisbetingelser – eks. mva. 
• Søknadsgebyr: Søknadsaksept – vurdering av kvalifikasjoner for faglig leder og montører: Kr. 2 500  
• Sertifiseringsgebyr: Dokumentgjennomgang, veiledning, etc.: kr. 10.000  
• Revisjonsbesøk: Fagrevisor og systemrevisor: 6-8 timer á kr. 1.000 pr. revisor: + reisekostnader + 

reisetid á kr. 550/time.  
• Årlig gebyr på kr. 4.800,- (under 5 ansatte) / 7.000 (5 eller flere ansatte): Fra og med 2. år.  
• Årlig oppfølgingsbesøk på 4-6 timer av én revisor. Her forsøker vi generelt å kombinere besøkene 

med andre i regionen, slik at reisekostnader fordeles på flere. 
• Resertifiseringsgebyr etter 3 år: Kr. 5.000 
 

Prisoverslag for en sertifiseringsperiode under gitte forutsetninger for virksomheter > 5 ansatte med 
inntil 3 timers reiseavstand fra Oslo.  

 
Reisekostnader i henhold til statens satser kommer i tillegg. Lukking av eventuelle avvik kommer i 
tillegg med kroner 1.000,- pr. time. 

Sertifisering år 1 Årsoppfølging år 2 Årsoppfølging år 3
29 000kr                 19 000kr                 19 000kr                 
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