
Org. nr. 977 471 184 
er sertifisert som

Sakkyndig Virksomhet
innen følgende fagområder

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger 
viser overensstemmelse med forutsetningene og 

retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

  ertifikat  ertifikat

Sertifikat utstedt første gang: 
Sertifikat nr. SV 031    Lysaker, den 07.09.2018  

Samarbeids Gruppen av 
Sertifiseringsorganer

Den sertifiserte 
virksomheten har  
demonstrert og dokumen-
tert et styringssystem 
og faglige kvalifikasjoner 
som tilfredsstiller kravene i 
forskrift til Arbeidsmiljøloven 
«Administrative ordninger på
Arbeidsmiljølovens område» § 8.6

Dette sertifikat er utstedt av 
Norsk Sertifisering AS, et 
uavhengig tredjeparts sertifi-
seringsorgan i Norge. Norsk 
Sertifisering AS er utpekt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
for å sertifisere sakkyndige virk-
somheter og virksomheter som 
driver sikkerhetsopplæring og 
tilfredsstiller derved kravene til 
dokumentasjon, kompetanse og 
gjennomføring av sertifisering 
iht. forskriftens § 7.2

Sertifikatet må kun kopieres 
i sin helhet.

Norsk Sertifisering AS 
er medlem av

15.08.2022

  15.08.2002

Westcon Løfteteknikk AS

G1: Mobilkraner - G2: Tårnkraner
G3: Portal- og svingkraner - G4: Bro- og traverskraner

G7: Vinsjer/spill/taljer - G8: Lastebilkraner
G10: Hånddrevne kraner - G20: Fastmontert hydraulisk kran

R: Løfteredskaper
T: Løfte- og stablevogner for gods

B: Utstyr på bergingsvogner - P: Personløftere
S: Studio- og scenerigger - BH: Byggeplassheiser

Uavhengighetstype: C     Kompetansekategori: S1

Daglig leder

Styreleder

NORSK
SERTIFISERING AS
Fornebuveien 37 – 1366 Lysaker

5523 Haugesund



Org. nr. 977 471 184

er sertifisert som

Sakkyndig Virksomhet
innen følgende fagområde

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger 
viser overensstemmelse med forutsetningene og 

retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

  ertifikat  ertifikat

Sertifikat utstedt første gang: 
Sertifikat nr. SV 274    Lysaker, den 09.08.2018

NORSK
SERTIFISERING AS

15.08.2022

 15.08.2002

 Uavhengighetstype: C      Kompetansekategori: S1

G5: Offshorekraner

Westcon Løfteteknikk AS
Den sertifiserte virksom-
heten har demonstrert og 
dokumentert et styringssystem 
og faglige kvalifikasjoner 
tilstrekkelig til å kunne 
sertifiseres som sertifisert 
sakkyndig virksomhet og utføre 
sakkyndig kontroll av arbeids-
utstyr i samsvar med krav
i forskrift til Arbeidsmiljøloven
«Administrative ordninger».
Sertifiseringen gjelder for 
angitte fagområder.

Dette sertifikatet er utstedt 
av Norsk Sertifisering AS, 
et uavhengig tredjeparts 
sertifiseringsorgan i Norge.

Sertifikatet må kun kopieres 
i sin helhet. Daglig leder

Styre-
representant

Fornebuveien 37 – 1366 Lysaker

5523 Haugesund 


