
Ansøgning om inspektion eller  
verifikation af elevator 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 629/08 og 677/08 

1037-2-1-da-da 

 
  

  

Der ansøges om: (sæt kryds) 

 1. Opstillingskontrol af nyopstillet elevator 1) + 2) 

 2. Opstillingskontrol efter ombygning af elevator 2) 

 3. Opstillingskontrol efter flytning af elevator 2) 

 4. Periodisk besigtigelse og afprøvning 2) 

 5. Verifikation af elevator efter ombygning 3) 

 6. Verifikation af elevator efter væsentlig reparation 3) 

 
1) Det kræver, at elevatoren forinden er godkendt af et bemyndiget organ ved afsluttende kontrol, enhedsverifikation eller ved installatørens 

egenkontrol, jf. bekendtgørelse nr. 692/13 om indretning af elevatorer. 
2) I henhold til bekendtgørelse nr. 629/08 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. 
3) I henhold til bekendtgørelse nr. 677/08 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. 

 

Stamdata for elevatoren: *) 

Fabrikat Serienummer Årgang Rekvirent 

                        
Adresse Post nr. og by Kunde nr. FIT nr. 

                        
Elevatortype    

 Person- og person/godselevator  Løfteplatform >3 m  Inspektionselevator  Godselevator 
 Kranførerelevator  Vindmølleelevator  Teatersceneelevator  Paternoster 

Bæremiddel  Lasteevne Antal ladesteder 
 Tove  Tovhydraulik  Hydraulik Andet  

       Kæder  Tandstang  Spindel              kg /       pers. 
Ejers navn 

      
Ejers adresse Postnr. og by 

            
Ansøgers navn 

      
Ansøgers adresse Postnr. og by 

            
Tlf. nr. e-mail 

            

*) Ved flere elevatorer vedlægges evt. en liste 

 
Inspektionen vil blive udført i henhold til ”Almindelige bestemmelser for inspektion”, ABC-INSP, se www.forcecertification.com. 
Her gøres særlig opmærksom på, at såfremt ansøgeren ønsker at klage over FORCE Certification A/S’s bedømmelses-resultat, kan dette ske 
inden fire uger efter modtagelse af bedømmelsesresultatet til den ansvarlige certificeringskomité tilknyttet FORCE Certification A/S. 
 

          
   Underskrift  

 

dg md år
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