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Ansøgningsformular 
Drift uden stadig overvågning af dampkedler, AT Bek 100 
 
Dette skema anvendes ved rekvirering af FORCE Certification til vurdering af overensstemmelse med kravene til 
drift uden stadig overvågning af dampkedel iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende 
udstyr nr. 100 af 31. januar 2007, § 29, stk. 3. 
Oplysningerne på skemaet er obligatoriske og bindende. (Sagen starter) 
 

FORCE Certification A/S 
Park Allé 345 · 2605 Brøndby · Denmark · Tel +45 43 26 71 77 · Fax +45 43 26 70 11 · info@forcecertification.com · www.forcecertification.com 

 

 Udfyldes af FC Eksamin.:       Dato:       Task                       

 
 1. Ejer / bruger  2. Ansøger på vegne af ejer / bruger 

Udfyldes kun hvis forskellig fra 1. 
Navn :      :      

Adresse :      :      

By/Land :      :      

CVR nummer :      :      

Telefon/Fax nr. :      :      

Kontaktperson :      :      

3. Fakturerings adresse 
Udfyldes kun hvis forskellig fra 1. 

4. Opstillingssted(er)  
Udfyldes kun hvis forskellig fra 1. 

Fabrikant :      Fabrik :      

Adresse :      Adresse :      

By/Land :      By/Land :      

Telefon/Fax nr. :      Telefon/Fax nr. :      

Kontaktperson :      Kontaktperson :      

5. Valg af periode for drift uden stadig overvågning 
 24 timer           72 timer          Andet:       

6. Beskrivelse af dampkedelanlægget – enheden: 
 Global overensstemmelsesvurdering efter PED - 97/23/EF (CE-overensstemmelseserklæring):       

 Ombygget før 15 . februar 2007 (anført i udstyrsjournal el.lign.):       

 Indrettet/ombygget efter bekendtgørelse nr. 99 / 07(verifikationsattest):       

7. Specifikation af dampkedel og/eller enhed 
 
Fabrikant :        
 
Fabrikationsår og -nr. :       
 
Typebetegnelse         :       
 
Hovedtegning nr.       :       
 
8. Erklæring 
 
Vi erklærer, at ovennævnte oplysninger er præcise og dækkende for overensstemmelsesvurderingen. 
Vi er indforstået med, at give eksaminator og inspektører fra FORCE Certification adgang til alle produktions/opstillingsteder i 
nødvendigt omfang. 

 
Ansøgningen er indgivet under følgende forhold: 
 
FORCE Certification vil udføre overensstemmelsesvurderingen i henhold til publikation ABC-Inspektion. 
- Almindelige bestemmelser for inspektion. 
 
Overensstemmelsesvurderingen baseres endvidere på overholdelse af fabrikantens anvisninger og instruktioner samt kravene i 
Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007. 
 

 Dato:        Ansøgers underskrift og stempel:        
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