
NTO ÅRSSKEMA 

Side 1 af 2 sider 

FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Tlf.: 43250177, email hhr@force.dk,  www.forcecertification.dk  

CPE-658(4)-1

Årlig tilbagemelding ÅR : NTO nr.: DK 
FORCE Certification A/S har registreret Dem som NTO på baggrund af følgende oplysninger/dokumenter:  

NTO identifikation           Evt. rettelse
Virksomhed 
Adresse           vej/nr

Postnr/by 

Juridisk ansvarlig 
Niveau 3 ansvarlig 
Telefon 
Fax 
email 
www 
Evt. ass. niveau 3 

Dokumentation for registrering af NTO 

NDT operatører (cert.) og områder 
Medarbejder* Niveau RT UT MT PT ET VT LT

*) Alternativt antal medarbejdere pr. metode og niveau. 

Såfremt NTO-registreringen bygger på virksomhedens akkreditering efter EN ISO 17025 eller certificering 
efter ISO 9001 udfyldes kun side 1. Alternativt skal side 2 også udfyldes. 

Er der i årets løb sket ændringer i ovenstående?   

Ja: Nej: 
Hvis Ja, Marker venligst rettelsen(erne) i ovenstående 

Er der i årets løb sket andre ændringer der har indflydelse på grundlaget for registreringen? 

Ja: Nej: 
Hvis Ja , Hvilke (vedlæg evt. bilag) 

……………….         ………………………………………….….. 
Dato niveau 3 ansvarlig 



NTO ÅRSSKEMA 

Side 2 

Side 2 af 2 sider 
FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Tlf.: 43250177, email hhr@force.dk,  www.forcecertification.dk  

CPE-658(4)-1

NTO Reg. Nr. :  DK 

Supplerende oplysninger: 
(Udfyldes kun af virksomheder hvor NTO-registreringen ikke bygger på en akkreditering efter EN ISO 
17025 eller certificering efter ISO 9001.) 

NTO identifikation
Virksomhed 

Niveau 3 ansvarlig 

Telefon 

Dokumentation af kvalitetssystemet 
 Bemærkninger

Er der foretaget ændringer i kvalitetssystemets 

procedurer? 

Ja:      Nej: 

Følges beskrevne procedurer / checklister? Ja:      Nej: 

Er alle certifikater opdaterede? Ja:      Nej: 

Har der været problemer i relation til udstedelse 

af operating authorisation? 

Ja:      Nej: 

Er forudsætning for fornyelse af certifikater 

behandlet korrekt. Praktisk erfaring? samt årlig 

synsprøve? 

Ja:      Nej: 

Er udstyret vedligeholdt og kalibreret i henhold 

til procedurer? 

Ja:      Nej: 

Er der registreret skriftlige klager Ja:      Nej: 

Øvrige bemærkninger: 

……………….         ………………………………………….….. 
Dato niveau 3 ansvarlig 
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