
 

General Conditions 2016.03 

FORCE Certification A/S – Generella Villkor 
Nedan nämnda certifieringer gäller även verifiering och og inspektion. 

1. Avtal rörande lösning av uppdrag 
Innan arbetet påbörjas skall skriftligt avtal träffas angående arbetets art 
och omfattning, tidsplan samt ekonomi. 
 

5.3. FORCE Certification A/S löser certifierings uppdrag och avger utlåtanden och 
anvisningar mot bakgrund av den kunskap och teknik som FORCE Certification A/S 
råder över. FORCE Certification A/S åtar sig ingen ersättningsskyldighet där det inte 
kan bevisas att denna kunskap eller teknik var bristfällig vid tidpunkten för lösning av 
uppdraget. 
 
5.4. FORCE Certification A/S avsäger sig ersättningsskyldighet för skador som 
eventuellt inträffar i samband med användning av lämnade data och testresultat som 
ligger utanför det uppdrag och det ändamål i samband med vilket FORCE Certification 
A/S’s utfärdade certifikat/intyg. 
 
5.5. FORCE Certification A/S är inte ersättningsskyldigt för inträffade skador, om en 
skada beror på en produkts egenskap eller användning av en produkt som antingen 
inte provats eller undersökts och beskrivits i provnings- eller undersökningsrapporten, 
eller som avviker från FORCE Certification A/S’s beskrivning i provnings- eller 
undersökningsrapporten rörande produktegenskapen eller av en möjlig 
produktanvändning 
 
5.6. Ställer andra än uppdragsgivaren krav på ersättning gentemot FORCE 
Certification A/S  
grundat på förhållanden som ligger utöver den ersättningsskyldighet som FORCE 
Certification A/S enligt punkt 5.1 - 5.5 åtagit sig, är uppdragsgivaren skyldig åtaga sig 
att föra målet och hålla FORCE Certification A/S skadeslöst för alla kostnader, 
därunder målets kostnader samt ersättningsbelopp. 

 

2. Äganderätt och upphovsrätt  
FORCE Certification A/S’s certifikater, intyg m.m. får endast offentliggöras i sin helhet och endast 
med angivande av källan. Användning av utdrag och citat får endast ske efter skriftligt avtal. 
 

3. Brist i fullgörande av avtal 
FORCE Certification A/S kan inte ställas till ansvar för ej fullgjorda avtal, helt eller delvis, om 
detta beror på omständigheter som FORCE Certification A/S inte har något inflytande på. 
 

4. Garanti 
4.1. FORCE Certification A/S åtar sig att åtgärda fel som beror på brister i 
certifieringsprocessen.  
 
4.2. Denna garanti begränsas till att omfatta fel som uppstår eller avslöjas inom 12 månader 
från leveranstidpunkten. 
 
4.3 Vid förnyat certifiering skall FORCE Certification A/S ha tillgång till all relevant material, 
faciliteter, registreringar m.m. och nödvändig samarbete med uppdragsgivaren. 

   

5. Ansvar 
5.1. FORCE Certification A/S är inte ersättningsskyldigt för förlust eller skada där det inte kan 
bevisas att förlusten eller skadan uppstått till följd av fel eller försumlighet begånget av 
FORCE Certification A/S i samband med certifieringsprocessen. 
 
5.2. FORCE Certification A/S ansvarar inte för driftförlust, tidsförlust, avansförlust eller 
liknande indirekt förlust. 

6. Tvister 
Om tvister uppstår mellan uppdragsgivaren och FORCE Certification A/S i 
samband med utförande av ett uppdrag eller en tolkning av avtalet skall tvisten, 
såvida den inte kan lösas genom förhandling parterna emellan, avgöras vid skiljedom i 
”Det Danske Voldgiftsinstitut” enligt dansk lag.  

 
 
 
 
 

FORCE Certification A/S - General conditions 
 
The word certification below also includes verification and inspection 
 

1.  Agreement 
 Prior to commencing work, agreement on type and scope as well as timetable and  
 economy shall be made in writing. 
 

5.3.  FORCE Certification A/S solves its certification activities based on current 
 standards and the knowledge and technology available to FORCE Certification 
 A/S. FORCE Certification A/S shall only be liable if it is proved that this 
 knowledge or technology was faulty at the time of the certification. 
 
5.4.  FORCE Certification A/S shall not accept liability for loss or damage that may 
 occur in connection with the client’s use of provided data or test results, which 
 lie outside the scope of the task and purpose in connection with which FORCE 
 Certification A/S has issued certificate/document  
 
5.5.  FORCE Certification A/S shall not accept liability for damage occurring if such 
 damage is due to a property of a product or an application of a product, which 
 has either not been tested or examined and described in the certification basis 
 and the testing or examination report, or which differs from FORCE  Certification 
A/S’s description in the certification basis or the testing or  examination 
report of the property of the product or of a possible application of  the product. 
 
5.6.  If a third party claims damages from FORCE Certification A/S on grounds, 
 which lie beyond the liability to pay damages undertaken by FORCE 
 Certification A/S in accordance with clauses 5.1 to 5.5, the client shall be under 
 an obligation to take over the conducting of the case and indemnify and hold 
 harmless FORCE Certification A/S for all costs and damages. 
 

6.  Disputes 
 Any dispute between the client and FORCE Certification A/S arising out of or in 
 connection with the performance of a task or the interpretation of the 
 agreement shall if such dispute cannot be solved through negotiation between 
 the parties be settled by Danish Arbitration in accordance with Danish 
 law. 

2.  Ownership and copyright 
 FORCE Certification A/S’s certificates, documents etc. shall only be published in full  
 and with source reference. Extracts shall only be quoted upon prior permission in writing. 
 

3.  Non-fulfilment of agreement 
 FORCE Certification A/S shall neither in whole nor in part be liable for any non-fulfilled 
 agreements owing to events beyond the influence of FORCE Certification A/S 
 

4.  Warranty 
4.1.  Subject as hereinafter set out FORCE Certification A/S shall undertake to perform a  
 revised certification in case of errors owing to a defective certification process. 
 
4.2.  This liability is limited to defects which occur or are discovered within 12 months from the 
       date of certification. 
 
4.3.  When a certification is under renewal FORCE Certification A/S shall have access to  
 all relevant material, facilities, registrations etc. and to necessary co-operation with the 
 client. 
 

5.  Liability 
5.1.  FORCE Certification A/S shall only be liable for loss or damage if it is proved that the  
 loss or damage is due to errors or negligence by FORCE Certification A/S in connection  
 with the certification process. 
 
5.2.  FORCE Certification A/S shall not be liable for any consequential loss, such as but not 
 limited to loss of time or loss of profits. 
 

 

 
 

 

 
 
 


