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Produsent 
Manufacturer: 

Kontaktperson 
Contact person: 

Adresse 
Address: 

Sted 
City: 

Land 
Country: 

Deres referanse 
Your reference: 

(Application Form) 

Trykkpåkjent utstyr / sammenstillinger (Pressure Equipment / assemblies) 
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (Pressure Equipment Directive) PED 2014/68/EU

Søker (produsent, som beskrevet i FTPU) Applicant (legal manufacturer, as stated in the PED) 

Type utstyr Type of equipment 

Produsenten ber om en samsvarsvurdering av utstyret mot modul (eller kombinasjon av moduler) The manufacturer 
requests a conformity assessment of the equipment according to the module (or combination of modules) 
Modul Tittel Title 
A Intern produksjonskontroll Internal production control 

A2 Intern produksjonskontroll pluss overvåke trykkpåkjent 
utsyr- sjekker med ujevne mellomrom 

Internal production control plus supervised pressure 
equipment checks at random intervals 

B (prod) EU-typeprøving - produksjon typen EU-Type examination – production type 

B (design) EU-typeprøving - konstruksjonstype EU-Type examination – design type 

C2 Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 
pluss overvåke trykkpåkjent utsyr - sjekker med ujevne mellomrom 

Conformity to type based on internal production control plus 
supervised pressure equipment checks at random intervals 

D Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen Conformity to type based on quality assurance of the 
production process 

D1 Kvalitetssikring av produksjonen Quality assurance of the production 
process 

E Typesamsvar basert på kvalitetssikring av utstyr Conformity to type based on pressure equipment quality 
assurance 

E1 Kvalitetssikring av sluttkontroll og testing av utstyr Quality Assurance of the final pressure equipment inspection 
and testing 

F Typesamsvar basert på inspeksjon av utstyr Conformity to type based on pressure equipment verification 

G Samsvars basert på verifisering Conformity based on unit verification 

H Samsvars basert på full kvalitetssikring Conformity based on full quality assurance 

H1 Samsvars basert på full kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll Conformity based on full quality assurance plus design 
examination 

Kategori Category Væske gruppe Fluid group 

Modul Module 

Ønsker assistanse for å fastslå riktig modul og kategori Not sure, please advise us to select the right module and category 

Kvalitetssystem Quality system 

 Kvalitetssytem bare nødvendig ved godkjenning av kvalitetsmoduler (Quality system only required when applying for quality modules).

Undertegnede bekrefter herved at denne søknaden ikke er sendt andre tekniske kontrollorganer. Undertegnede   
bekrefter herved at Q-plan og leveringsbetingelser er mottatt og akseptert.

The under signer hereby declares that the same application has not been sent to any other notified body. The under signer hereby declares 
that the Q-plan and General Sales and Contract Terms and conditions have been received and accepted. 

Dovre Sertifisering AS 
Lagerveien 18
4033 Stavanger 
Norge (Norway) 
Org. Nr. (VAT No.) NO 963 421 680 

Kontakt informasjon (Contact information) 
Tel: +47 511 23 287

E-Mail: post@dovresertifisering.no

mailto:post@dovresertifisering.no
http://www/
http://www/
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Produsent 
Manufacturer: 

Kontaktperson 
Contact person: 

Adresse 
Address: 

Sted 
City: 

Kontaktperson 
Contact person: 
Sted 
City: 

(Application Form) 

Trykkpåkjent utstyr / sammenstillinger (Pressure Equipment / assemblies) 
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (Pressure Equipment Directive) PED 2014/68/EU

Fylles ut av DSE To be completed by DSE 

Upartiskhet vurdert og godkjent (Impartiality validated and approved). Upartiskhet skal vurderes etter følgende prinsipp beskrevet på i 
prosedyre P103 pkt. 8.1 Upartiskhet og flytskjema i samme prosedyre. I tillegg skal hele punkt 4.1 i prosdyre P101 vurderes. Denne praksis 
skal gjennomgås før søknad og ordrebekreftelse sendes til kunde. i tillegg skal ordrebekreftelse signeres av to personer som bekrefter at 
upartiskhet er ivaretatt. 
Impartiality shal be validated after the following principles as described in procedure P103 par. 8.1 Impartiality and in the flow diagram of 
the same procedure. I addition par. 4.1 in procedure P101 be validated. This will be done during for both the application and order 
confirmation proces. The order confimation will be signed by two persons confirming that impartiality is taken care of. 
Utdrag av disse punkter finnes på side 3 og 4. (extract of these points are found on page 3 and 4, in Norwegian). 

Underleverandør Subcontractor 

Dersom ovennevnte produsenten ikke er produsent av selve trykkutstyr er utstyret produsert av: 
If the above mentioned manufacturer is not the manufacturer of the actual pressure equipment, the equipment is produced by. 

Enkelt product Single item 
Serieproduksjon Serial production 

Land 
Country: 

Sluttbruker (hvis kjent) End user (if known) 

Bruker navn 
End user: 
Adresse 
Address: 
Land 
Country: 

Data over trykkutstyr Data of the pressure equipment 

Beskrivelse / Description / Type 

Produksjon 
Production: 

Antall av samme type / design eller relatert til 
en "familien" 
Number of the same type/design or related to one 
‘family’: 
Fabrikasjon / serienummer (er) 
Fabrication serial number(s): 

Max /min. Tillatt trykk og temp. 
(allowable pressure and Temperature)  PS ; TS PS

Dovre Sertifisering AS 
Lagerveien 18
4033 Stavanger 
Norge (Norway) 
Org. Nr. (VAT No.) NO 963 421 680 

Kontakt informasjon (Contact information) 
Tel: +47 511 23 287

E-Mail: post@dovresertifisering.no

mailto:post@dovresertifisering.no
http://www/
http://www/


Søknadsskjema (Application Form)

Trykkpåkjentutstyr / sammenstillinger (Pressure Equipment / assemblies) 

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (Pressure Equipment Directive) PED 2014/68/EU
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F      Informasjon bare nødvendig for tilbud Information for quotation purposes.

I      Ikke nødvendig å sende inn i denne fase. Kan inspiseres ved produksjonskontroll. 
Not necessary to send in with this application. Can be examined at production control.

R        Hvis ikke inkludert, kan søknaden ikke behandles. If not included, the application can not be processed.

V           Kreves for planlegging besøk. Required for planning visits.

Dokumenter som skal vedlegges
Documents to be submitted

B
Design

BProdA2 H1
Moduler Modules

R
A

Generell informasjon / General information R R R

Søknaden application R R R

Risikoanalyse risk analysis A A

R

R

A

Oversikt over brukte harmoniserte standarder
List of applied harmonised standards

R R R R

Design og fabrikasjonstegninger og annen relevant teknisk dokumentasjon 
Design and fabrication drawings and other relevant technical documentation
Tegninger skal alltid innholde, men er ikke begrenset til følgende.
(Drawings shall always contain, but is not limited to the following).
Fullstendig stykkliste med materialdata (Complete parts list with material data) Angivelse 
NDT omfang (NDT requirements)
Trykk og temperatur (Pressure and temperature)

F R R

Particular Material Appraisal A A

I

Beregninger / resultater av vurderinger relater til design. Design calculations /
results of examination related to the design R R

Kopi eller nummer av tidligere utstedte sertifikater relater til design (eks. 
godkjenning Bd eller Bp).
Copy or number of previous certificates related to this design (ex.  approval Bd or
Bp)

R

Kopi av QA system godkjenning 
Copy of the certificate of the QA system 
Kvalifiseringer / godkjenninger for permanent sammenføyning
Qualifications / approvals of the methods for permanent joints

I

I

Personell / personel I

Kvalifiseringer / godkjenninger NDT personell
Qualifications / approvals for personnel for NDT

I

Produksjonsplanning Production scheme V

A     Design vurdering kan startes, men ikke ferdigstilt uten denne informasjonen. Sertifikatet kan kun utstedes etter denne 
informasjonen har blitt gjort tilgjengelig.
Design appraisal can be started, but not finalised without this information. Certificate can only be issued after this information has been made available.

V

Konsept av test og inspeksjonsplan Concept test and inspection plan I

Drifts- og vedlikeholds instrukser
Operating- and maintenance instructions R R
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