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1. INTRODUKTION OG GRUNDLAG 
Bestemmelserne i denne ABC-INSP skal overholdes for at en inspektion af et produkt kan gennemføres i henhold til de 
internationale og nationale standarder, EU-direktiver, bekendtgørelser, akkrediteringskrav og guidelines. 

Disse bestemmelser kan ikke fraviges og er gældende over alle andre bestemmelser.  

På vor hjemmeside www.forcecertification.com har vi publiceret en orienterende beskrivelse af vore inspektionsaktivite-
ter. Disse beskrivelser giver en bredere forståelse af den proces der igangsættes samt en vejledning til den dokumenta-
tion, der skal foreligge. Denne beskrivelse kan ikke på nogen måde træde istedet for de her foreliggende betingelser. 

I nærværende publikation benyttes:  

− virksomhed som fællesbetegnelse for fabrikant, ejer, bruger samt installatør. Virksomheden er altid defineret som 
ansøgeren; 

− inspektion som fællesbetegnelse for verifikation og inspektion; 
− anlæg som fælles betegnelse for produkt, anlæg, udstyr eller enhed. 

 
Denne ABC-INSP gælder for inspektion og verifikation efter bestemmelserne i:  

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr: Titel 

99/07 (1066/07)* Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 

100/07 Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr 

289/01 Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr (ikke TPED) 

834/2018 Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse 
med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

*I forbindelse med bekendtgørelsens henvisning til opfyldelse af de tekniske krav i EU direktivet for trykbærende udstyr 
(PED 201 efter 97/23/EF – senere ændring 2014/68/EU) gælder yderligere de almindelige betingelser, som er angivet i 
gældende udgave af ABC-EU Directives. 

mailto:info@forcecertification.com
http://www.forcecertification.com/
http://www.forcecertification.com/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31043
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31045
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=3669
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201938
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Klima- og Energiministeriets  
bekendtgørelse nr.: 

Titel 

1407/18 
  

Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, ind-
retning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

Lov 125/2018 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven 

Andet:  Område 

Søfartsstyrelsens bekendtgørelser 
vedrørende: 

Offshore containere 
Tank containere  
Trykprøvning på uklassede skibe 
Syn af personførende elevatorer i skibe 

 

 
UK Secretary of State: Titel 

Health and Safety PSSR 2000 The Pressure Systems Safety Regulations 2000 

 

2. GENERELT 
Virksomheder, der ansøger om inspektion, skal:  

− sikre, at lovpligtige undersøgelser foretages rettidigt 

− fremsende ansøgning  til FORCE Certification A/S, der herefter udarbejder et prøvningsprogram/prøvningsprocedure  

− give FORCE Certification A/S’s eksaminatorer og inspektører adgang til anlægget, herunder fremsende al teknisk 
dokumentetion om anlægget i henhold til kravene i den aktuelle bekendtgørelse 

− opbevare og ajourføre teknisk dokumentation omkring anlægget. 
 

3. RESULTAT AF INSPEKTION  
Hvis inspektionen viser at kravene er opfyldt, noteres resultatet i udstyrsjournalen/servicebogen/produktet stemples og 
der udfærdiges en inspektionsrapport/attest i henhold til kravene i den aktuelle bekendtgørelse, og hvis relevant fast-
sættes næste inspektionstidspunkt. 

Hvis inspektionen viser at kravene ikke er opfyldt, meddeles dette virksomheden med en udførlig begrundelse eller note-
res i servicebogen. Virksomheden oplyses om, at anlægget ikke vil kunne benyttes lovligt og sikkert, før manglerne er 
afhjulpet, og kontrolkravene er vurderet opfyldt. 

Hvis virksomheden ikke udbedrer meddelte mangler, der kan udgøre en fare, er FORCE Certification A/S i henhold til 
Arbejdsmiljøloven (§75, stk. 3) forpligtet til at informere Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen herom. Ved manglende 
udbedring af forhold specificeret i UK PSSR 2000 underrettes den aktuelle engelske myndighed. 

4. SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED 
Virksomheden skal sikre, at de nødvendige undersøgelser i forbindelse med inspektionen kan udføres sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningens regler eller UK Health and Safety legislation, herunder med fornøden 
sikring mod utilsigtet igangsætning og særlige sikkerhedsforanstaltninger ved indvendig besigtigelse.  

Hvis FORCE Certification A/S vurderer, at der ikke er mulighed for at udføre inspektionen efter forsvarligt efter arbejds-
miljølovgivningens regler, vil kontrollen blive udsat til forholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.  

Virksomheden skal sikre, at anlægget forud for en besigtigelse er forberedt til besigtigelsen, herunder rengøring, evt. 
fjernelse af skadelige belægninger, fx kedelsten, og eventuelt udluftninger, så besigtigelsen kan foretages sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. 

Hvis virksomheden har særlige retningslinjer, der skal følges – f.eks. anvendelsen af særligt tøj, sikkerhedsudstyr eller 
kræver speciel uddannelse, skal dette meddelelse og aftales forud for inspektionen. 

5. INDRETNING, OMBYGNING OG REPARATION 

Virksomheden fremsender detaljerede tekniske oplysninger om den planlagte indretning, ombygning eller reparations 
omfang inklusive relevante beregninger og tegninger med beskrivelse af ændringerne samt grunden til, at de ønskes 
udført. Efter undersøgelse af materialet underkastes anlægget relevante inspektioner og prøver for at godtgøre, at an-
lægget efter ombygningen eller reparationen opfylder gældende krav. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195000
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195000
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198253
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6. REGLER FOR BRUG AF CERTIFICERINGSMÆRKE 
Virksomheden må ikke anvende FORCE Certification A/S’s mærke eller akkrediteringsmyndighedens mærke på inspicere-
de anlæg eller på nogen form for materiale (inkl. elektronisk/digitalt materiale). 

7. FORTROLIGHED 
FORCE Certification A/S behandler alle oplysninger, som kommer til medarbejdernes, herunder evt. underleverandørers 
kendskab under inspektionen eller på anden måde, som fortrolige og vil ikke videregive sådanne til uvedkommende uden 
virksomhedens skriftlige godkendelse. 
 
FORCE Certification A/S har truffet forholdsregler til at sikre at fortrolige oplysninger ikke er tilgængelige for uvedkom-
mende personer. 
 
Uanset ovenstående accepterer virksomheden, at FORCE Certification A/S er forpligtet til på begæring at give den an-
svarlige myndighed - herunder dansk, engelsk eller europæisk markedsovervågningsmyndighed - samt det relevante 
akkrediteringsorgan alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet med vor akkreditering. 
 
FORCE Certification A/S er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg fra det relevante akkrediteringsorgan, og virksomheden 
må acceptere, at et sådant tilsynsbesøg kan omfatte inspektionsaktiviteterne hos virksomheden. 
 
Særlige bestemmelser vedrørende GDPR 

FC har ikke behov for generel adgang til virksomhedens registreringer, herunder registrerede persondata, og adgangen 
til følsomme persondata skal være afskåret. FC vil ikke udtage persondata fra virksomhedens registreringer. 

FC skal have adgang til at kunne vurdere personalets kompetence inden for inspektion af visse anlægstyper. Denne vur-

dering vil væsentligst finde sted ved besøg på virksomhedens lokaliteter. Såfremt virksomheden i forbindelse med an-
søgninger eller dokumentation af korrigerende handlinger fremsender dokumentation for personalekompetence, skal 
denne ikke indeholde personfølsomme oplysninger herunder CPR-numre, særlige kategorier af personoplysninger, fag-
foreningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger m.m. FC sletter tilsendt dokumentation indeholdende person-
data. 

8. ANKE- OG KLAGEADGANG 
Anke af en afgørelse truffet af FORCE Certification A/S skal ske skriftligt og være modtaget af FORCE Certification A/S 
senest 4 uger efter virksomhedens modtagelse af afgørelsen.  

Klager over FORCE Certification A/S’s aktiviteter i forbindelse ved inspektionen skal ske skriftligt og være modtaget af 
FORCE Certification A/S senest 4 uger efter inspektions/verifikationsdatoen. 
 
Kontaktinformation og procedure for anker/klager fremgår af www.forcecertification.com. 

9. OPHØR 
I tilfælde af, at FORCE Certification A/S standser sine inspektionsaktiviteter, vil alt materiale i relation til det pågældende 
anlæg blive overleveret til virksomheden. FORCE Certification A/S kan ikke gøres ansvarlig for andre konsekvenser, der 
kan opstå som resultat af en standsning af inspektionsaktiviteter. 

 

 

-oOo- 
Ændringer fra udgave 3: Henvisning til vore almindelige betingelser er udgået. Do for unerleverandør 
Ændringer fra udgave 4: AT 732, TPED  og ENS 1480 udgået. 
Ændringer fra udgave 6: Foruden redaktionelle ændringer så er alle bekendtgørelser opdateret og nyt PED implementeret. 
Ændringer fra udgave 7: Bekendtgørelser opdateret og reference til alle EU-direktiver udgår. Der henvises til ABC-EU-direktiver 
Ændringer fra udgave 8: Elevatorområdet slettet. Regler for GDPR indført. Generel opdatering af bekendtgørelser 
Ændringer fra udgave 9: UK PSSR 2000 er implementeret i betingelserne i par. 1, 3, 4, 6 og 7 
Ændringer fra udgave 10: I kapitel er det tilføget i tabellens fodnote, at for bekendtgørelse 100 gælder yderligere betingelserne angivet i ABC-EU Direktiver 
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