
Ansökningsformulär 

Detta formulär användes vid beställning av FORCE Certification A/S för verifiering av produkter enligt direktivet om 
tryckbärande utrustning (PED) nr. 2014/68/EU), AFS 2016:1 och Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190/2015. 

Uppgifterna är obligatoriska och bindande. (Uppdraget inleds) 

CIN-657(1)-4-se 

Ifylles av FC Examinator: Datum: FIT: 

1. Tillverkarens namn och adress Obs! Tillverkare enligt PED! 

Ansökande företag : 

Adress : 

Ort/Land : 

Org. nummer : 

Telefon : 

Kontaktperson : E-mail : 

2. Faktureringsadress
Om annan än under 1 

3. Produktionsplats(er)
Om annan än under 1.

Namn : Fabrik : 

Adress : Adress : 

Ort/Land : Ort/Land : 

Org. Nummer : Telefon/E-mail : 

Telefon/E-mail : Kontaktperson : 

Kontaktperson : 

4. Val av modul

Modul för bedömning av överensstämmelse  A2  B(produktion)    B(konstruktion)  C2    F  G 

5. Beskrivning av produkten

6. Specifikation

Typbeteckning : 

Huvudritning nr. : 

Antal enheter : 

Tillverkningsnummer : 

7. Tillverkarens försäkran

- Vi försäkrar, att ovanstående upplysningar är riktiga och fullständiga för produkten. 
- Vi bekräftar, att motsvarande ansökning inte är insänd till något annat anmält organ. 
- Vi är införstådda med att ge examinator och inspektörer från FORCE Certification A/S tillgång till alla produktionsställen i 

erforderlig omfattning. 

Ansökningen är inlämnad under följande förhutsättningar: 

- FORCE Certification A/S’s allmänna bestämmelser for certifiering och ABC-Produkt-EU Direktiver. Se 
http://forcecertification.com 

- FORCE Certification A/S har rätt att återkalla produktcertifikatet enligt de riktlinjer, som är beskrivna i publikationen ABC-
Produkt-EU Direktiver 

- att FORCE Certification A/S på begäran får informera annat anmält organ om utställte certifieringsattester 

Klagor över FORCE Certification A/S måsta vare skriftligt och skickat till FORCE Certification A/S senast 4 veckar efter 
meddelande om certifiering. Se också www.forcecertification.com. 

Datum: Tillverkarens underskrift och stämpel: 

FORCE Certification A/S · Tallmätargatan 7 · 72134 Västerås · Sweden · Tel +46 (0)21-490 3000 · Fax +46 (0)21-490 3001 · info@forcecertification.com · www.forcecertification.com. 
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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.  
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