Bilaga A

Bilaga till ansökan om ackreditering som kontrollorgan inom området
kontroll av cisterner och ADR-tankar

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för
varje arbetsställe som omfattas av ansökan.
Arbetsställe där det ackrediterade arbetet kommer att utföras
(om annan än det som angetts i B170)
Företagsnamn
Avdelning
Postadress
Postnummer
Ort
Besöksadress
Telefonnummer växel
Webbplatsadress
Person som har tekniskt ansvar för den ackrediterade verksamheten
(om annan än den som angetts i B170)
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
Person som har ansvar för upprätthållande av kvalitetssystem för
kontrollorganet (om annan än den som angetts i B170)
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
Kontaktperson mot Swedac i frågor rörande ackreditering
(om annan än den som angetts i B170)
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
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Ackrediteringsansökan avser kontroll av cisterner och ADR-tankar för
följande områden:
ADR-S (enligt MSBFS 2015:1)
Kontroll av öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor
enligt:
MSBFS 2014:5
NFS 2003:24
Kontroll av öppna cisterner och rörledningar
Kontrollområden enligt MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24
Konstruktionskontroll
Konstruktionskontrollen är en obligatorisk kontroll för att utröna om
innehållet i tillverkningsunderlaget uppfyller fastställda regler
Tillverkningskontroll
Tillverkningskontrollen är en obligatorisk kontroll som en anordning ska
genomgå innan den får avlämnas för att tas i bruk
Installationskontroll
Installationskontroll är en obligatorisk kontroll innan anordningen första
gången tas i bruk.
Revisionskontroll
Obligatorisk kontroll av en anordning föranlett av att särskilda
omständigheter förekommit. Detta kan vara att en cistern tagit skada eller
stått avställd i mer än ett år.
Återkommande kontroll
Obligatorisk kontroll av en anordning som ska ske med visst intervall.
Kontrollen avser att klargöra om anordningen fortsättningsvis kan användas
eventuellt efter kompletterande åtgärder.
Installationskontroll av korrosionsskyddssystem
(MSBFS 2014:5)
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Annat

Kontrollorganet kommer att verka enligt SS-EN ISO/IEC 17020 som
Typ A

Typ B

Typ C

Skicka
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