
 

Ansökan för certifiering 
 
Produktionsystem för svetsning - ISO 3834 
 

561-1-1-sv-sv 

 

Företag (namn) National Business Register identification (EBR, CVR or other code) 

            
Adress (huvudkontor) Postkod Stad 

                  
Telefon Fax e-mail 

                  
Kontakt person (Namn) Ersättare (Namn) 

            

Förfrågan avser offert på certifiering enligt:  3834-2  3834-3  3834-4 
Other, Annat 

       

Innehar företaget något system eller annat 
produktgodkännande / Intyg?   None  ASME stamp  SLV grosser/kleiner   

      Eignungsnachweis 

Other 

       

Använder företaget ett dokumenterat men inte 
certifierat system?  3834-2  3834-3  3834-4  DIN 18800, Teil 7 

  AQAP 1  9001  ASME, sec. VIII 
Other, Annat 

       

Planerat datum för certifiering: 

      
Är företaget en del av en större grupp eller organisition? Om ja, vilken? 

 Ja            Nej       
Har företaget andra sajter/ avdelningar som ska ingå inom ramen av 
certifieringen? 

Om ja, vilken? 

 Ja           Nej       
Utför företaget uppdrag vid kunders anläggningar? Om ja, hur många? 

 Ja           Nej       
Antalet anställda som ska omfattas av certificatet: Antal anställda totalt: 

            

Har företaget certifierade svetsare i personalen? Har någon av personalen på företaget nedanstånde utbildning? 

 Ja           Nej  Svets ingengör, EWE/IWE  Welding Pract, EWP/IWP 

Om Ja, hur många?         Svets tekniker, EWT/IWT  Annan utbildning/erfarenhet: 

  Svets specialist, EWS/IWS       

Antal skift per dag (om relevant): Antal personal per skift (om relevant): 

            

Använder företaget rådgivare i samband med arbetet med 
produktionsystemet? ? 

Om ja,  

 Ja           Nej 
-FORCE Certification A/S samarbeter med ert företag för att säkerställa 
att rådgivaren inte kommer att anlitas av FORCE Certification A/S vid 
certifieringen i syfte att förbli opartisk. 

Har företaget ansökt om certifiering vid annat certifieringsorgan? Företaget har NACE kod/SNI-kod (branchkod) 

 Ja           Nej       

Beskriv kortfattat företagets affärsområde: 

      

Är någon del av företagets processer outsourcade? Om ja, vilken? 

 Yes           No       

Beskriv certifikatets önskade omfattning (t.ex. Produktion av ...) 

      

Anmärkningar/ Noteringar 
      

   

                  

Datum Titel Namn och signatur 

 
Skicka detta formulär med e-post till mgu@force.se eller vet@force.se 

Kontakta FORCE Certification A/S, Tunavägen 276, 781 73 Borlänge, telefon +46 21 4903068 eller +46 21 490 3077, för mer information. 
 

mailto:mgu@force.se
mailto:vet@force.se
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