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Ædelmetalkontrollen  

 Ansøgning om dispensation 
til videreførelse af navnestempel 

 

 iht. bekendtgørelse nr. 934 af 23. juni 2020 
 
 
 
 

Idet Ædelmetalkontrollen varetager Sikkerhedsstyrelsens opgaver med registrering af navnestempler efter bekendtgørelse nr. 934 af 

23. juni 2020, vil Ædelmetalkontrollen ved overtagelse eller sammenlægning af virksomheder efter ansøgning kunne tillade, at 

overtagne navnestempler videreføres og anvendes, selv om disse ikke længere opfylder betingelserne i lov om ædle metaller og 

konfliktmineraler lov nr. 798 af 9. juni 2000 §6, stk. 2: Navnestempler skal bestå af indehaverens navn, firmanavn, binavn eller en 

forkortelse heraf. 

 
Ved ansøgning om dispensation skal nærværende blanket udfyldes, underskrives og sendes til: 

Ædelmetalkontrollen c/o FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby eller info@Aedelmetalkontrollen.dk 

 

Vedr. navnestempel   

Ansøger Virksomheds- eller personnavn CVR nr. eller CPR nr. 

 Adresse  

 Postnr. og by Email 

Kontaktperson Navn Telefon 

Hidtidige indehaver Virksomheds- eller personnavn CVR nr eller CPR nr. 

 Adresse  

 Postnr. og by Email 

Kontaktperson Navn Telefon 

 

 

Årsag til ansøgningen 

Ansøgende virksomhed har overtaget den hidtidige navnestempelindehavers virksomhed. 

Ansøgende virksomhed og hidtidige navnestempelindehavers virksomhed er fusioneret. 

 
Begrundelse for ansøgning om videreførsel af navnestempel 

Anvendelse af eksisterende værktøjer. 

Eksisterende varelager istemplet navnestemplet ønskes afsat. 

Navnestemplet er at betragte som et brand og kan bruges i markedsføring. 

Andet (angiv eller vedlæg begrundelse): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ædelmetalkontrollen 
c/o FORCE Technology 

Park Allé 345 

2605 Brøndby, Danmark Tel. 
+45 43 25 00 00 

Fax +45 43 25 00 10 

info@aedelmetalkontrollen.dk 
www.aedelmetalkontrollen.dk 
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Hidtidige indehavers accept 
 

Skriftlig accept fra hidtidige indehaver eller dennes bo om videreførelse af navnestempel i ansøgende virksomhed 

er vedlagt denne ansøgning. 
 
 
 

den    
 
 
 
 

Underskrift 
 

For ansøgende virksomhed 
 

 
 
 

den    
 
 
 
 

Underskrift 
 

 
 
Eventuelle notater eller oplysninger 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

1. AFTALE OM LØSNING AF OPGAVER 
1.1 Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet 

skriftlig aftale vedrørende opgavens art og omfang, 
tidsplan og økonomi. 
 

2. MANGLENDE OPFYLDELSE AF AFTALEN 
2.1 FORCE Technology kan ikke gøres ansvarlig for ikke 

at opfylde aftaler, helt eller delvist, såfremt dette 
skyldes begivenheder uden for FORCE Technologys 
indflydelse. 
 

3. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED 
3.1 Kunden skal sikre forholdene for FORCE Technologys 

udsendte, som udfører opgaver på en plads anvist af 
kunden. FORCE Technologys medarbejdere kan til 
enhver tid stoppe arbejdet for kunden, såfremt 
medarbejderen vurderer, at forholdene udgør en 
risiko for FORCE Technologys udsendtes sikkerhed og 
helbred, uden at dette påfører ansvar for FORCE 
Technology eller medarbejderen. 
 

4. REKLAMATION 
4.1 FORCE Technology påtager sig at udbedre fejl, der 

skyldes mangel i leverancen ved design, materiale 
eller udført arbejde og serviceydelser. 

4.2 Kunden har almindelig undersøgelsespligt. 
Reklamationsretten begrænses til fejl, som var til 
stede ved levering og bliver kendt inden 24 måneder 
fra leveringstidspunktet. 

4.3 I tilfælde af brug af specielle komponenter vil 
reklamationsfristen for disse komponenter være den 
samme, som FORCE Technology opnår hos sine 
leverandører. 

4.4 I tilfælde af reklamation skal kunden uden ophold 
tilskrive FORCE Technology om fejl. Ved modtagelsen 
af en reklamation kan FORCE Technology, hvis fejlen 
er omfattet af disse bestemmelser, vælge 
a) at reparere den fejlbehæftede del eller udstyr på 

stedet, eller 
b) at få den fejlbehæftede del eller udstyr 

returneret til FORCE Technology for reparation, 
eller 

c) at omlevere den fejlbehæftede del eller udstyr, 
således at kunden selv kan udføre den 
nødvendige reparation for FORCE Technologys 
regning. 

4.5 I det tilfælde, hvor FORCE Technology har modtaget 
en fejlbehæftet del eller udstyr til omlevering eller 
reparation, skal kunden afholde transportomkost-
ninger samt bære risikoen ved transport, dog vil 
FORCE Technology bære omkostninger og risiko, hvis 
transporten sker fra leveringsstedet for FORCE 
Technologys oprindelige leverance til kunden og 
FORCE Technology har adgang til at forestå pakning 
og transport. 
 

4.6 Fejlbehæftede dele eller udstyr, som er omleveret 
ifølge disse bestemmelser, skal stilles til FORCE 
Technologys disposition. 

4.7 FORCE Technologys ansvar er begrænset til fejl, som 
viser sig under forsvarlig benyttelse. FORCE 
Technology hæfter ikke for fejl som følge af forkert 
installation og vedligeholdelse samt reparation 
udført af andre end FORCE Technologys 
medarbejdere eller agent, eller ændringer udført 
uden FORCE Technologys skriftlige godkendelse. 
FORCE Technology hæfter ikke for fejl, der skyldes 
normalt slid. 

4.8 Reklamationsfristen for omleverede eller reparerede 
dele er den samme som for den udskiftede del, jf. 
punkt 4.2, dog minimum 12 måneder. 
 

5. ANSVAR 
5.1 FORCE Technology er ikke erstatningsansvarlig for tab 

eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at 
tabet eller skaden er påregnelig og er opstået på 
grund af fejl eller forsømmelse begået af FORCE 
Technology i forbindelse med produktion eller 
udførelsen af en rekvireret opgave. 

5.2 FORCE Technology hæfter ikke for driftstab, tidstab, 
avancetab eller lignende indirekte tab, herunder 
indirekte tab som måtte være erstattet over for 
tredjemand. 

5.3 FORCE Technology løser rekvirerede opgaver og 
fremkommer med udtalelser og vejledninger på 
grundlag af den viden og teknik, FORCE Technology 
råder over. FORCE Technology har ikke et 
erstatningsansvar, medmindre det kan bevises, at 
denne viden eller teknik var mangelfuld på 
tidspunktet for opgavens løsning. 

5.4 FORCE Technology fralægger sig erstatningsansvar 
for skader, som måtte indtræffe i forbindelse med en 
anvendelse af afgivne data og prøvningsresultater, 
som ligger uden for den opgave og uden for det 
formål, i forbindelse med hvilke FORCE Technologys 
udtalelse er afgivet. 

5.5 FORCE Technology angiver et forbehold for afvigelser 
i forbindelse med udtalelser, for hvilket det fremgår, 
at disse hviler på en skønsmæssig vurdering. 

5.6 Ved udøvelse af kontrol og prøvning hæfter FORCE 
Technology kun for tab og skader, som er en direkte 
følge af, at FORCE Technology ikke rettidigt har gjort 
kunden opmærksom på tilstedeværende mangler, 
der burde være opdaget ved den valgte kontrol- eller 
prøvningsmetode. 

5.7 FORCE Technology har intet erstatningsansvar for 
indtrufne skader, såfremt en skade skyldes en 
egenskab ved et produkt eller en anvendelse af et 
produkt, som enten ikke er afprøvet eller undersøgt  
og beskrevet i prøvnings- eller undersøgelses-  
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rapporten, eller som afviger fra FORCE Technologys 
beskrivelse i prøvnings- eller undersøgelsesrap-
porten af produktegenskab eller af en mulig 
produktanvendelse. 

5.8 FORCE Technology har intet erstatningsansvar for 
indtrufne skader, såfremt et skadevoldende 
produkt ikke konkret har været afprøvet af FORCE 
Technology, medmindre kunden godtgør et 
ansvarsgrundlag og at det skadevoldende produkt 
er identisk med et af FORCE Technology konkret 
afprøvet og kontrolleret produkt. 

5.9 FORCE Technology har intet produktansvar for 
indtrufne skader, medmindre skaden er forårsaget 
af en defekt i det skadevoldende produkt, som var 
til stede på leveringstidspunktet, og som skyldes 
fejl eller forsømmelser begået af FORCE Technology 
i forbindelse med produktion af produktet. 
Ansvarsbegrænsningen i punkt 5.2, punkt 5.10 og 
punkt 5.11 finder tilsvarende anvendelse ved 
produktansvar. 

5.10 Uanset anden bestemmelse i Aftalen og/eller 
relaterede dokumenter er FORCE Technology’s 
samlede erstatningsansvar - både i og udenfor 
kontrakt - maksimeret til det mindste af enten den 
samlede betaling fra Kunden til FORCE i henhold til 
den respektive ordre under Aftalen eller DKK 
5.000.000 (fem millioner kroner). Denne ansvars-
begrænsning inkluderer også beløb som måtte  

5.11 være erstattet over for tredjeparter. 
5.12 Hvis andre end kunden rejser krav om erstatning 

mod FORCE Technology begrundet i forhold, der 
ligger ud over det erstatningsansvar, som FORCE 
Technology i henhold til punkterne 5.1. til 5.11. har 
påtaget sig, er kunden pligtig, på FORCE 
Technologys anmodning, at overtage sagens førelse 
og kunden skal skadesløsholde FORCE Technology 
for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger 
og erstatningsbeløb. 
 

6. EJENDOMSRET OG OPHAVSRET 
6.1 FORCE Technologys rapporter må kun 

offentliggøres i deres helhed og med kildeangivelse. 
Anvendelse af uddrag og i citatform må kun ske 
efter skriftlig aftale herom. 

6.2 FORCE Technology bevarer alle rettigheder til vores 
knowhow, teknologi, metoder, design, kode, 
software, interfaces, billeder, grafik, 
dokumentation, værktøjer, produkter, processer, 
patenter og andre intellektuelle rettigheder, og får 
ret til alle videreudviklinger, forbedringer eller 
modifikationer heraf, herunder sådanne som er 
opstået i forbindelse med adgangen til eller brugen 
heraf (under ét "FT Rettigheder"). 

6.3 FORCE Technology opnår alle rettigheder til data 
genereret af FORCE Technology på baggrund af FT 
Rettighederne uanset hvordan de er opstået, og  
 

heraf udledt statistik, information og anden 
analyse. FORCE Technology får ret til vederlagsfri 
tidsubegrænset brug til videreudvikling af egne 
tjenester og produkter, (herunder til machine 
learning) af enhver form for data, som måtte tilhøre 
kunden (og heraf udledt statistik, information og 
anden analyse), som er opstået fra adgang til eller 
brug af FT Rettighederne af - eller på vegne af – 
kunden, uanset hvordan de er opstået, med respekt 
af fortrolighed, jf. punkt 7. 

6.4 Kunden må respektere FORCE Technologys 
forpligtelser i henhold til lov om arbejdstagers 
opfindelser. 
 

7. OPLYSNINGER OG FORTROLIGHED 
7.1 FORCE Technology behandler kundeoplysninger og 

opgaver fortroligt. FORCE Technology kan dog 
oplyse kundens navn som reference, med- mindre 
selve kundeforholdet er underlagt særskilt 
fortrolighedsaftale. FORCE Technology er som GTS-
institut underlagt ministerielt tilsyn, der omfatter 
brugerundersøgelser af danske kunder, og FORCE 
Technology oplyser til denne brug kunders 
virksomhedsnavn, CVR-nummer og adresser, 
medmindre selve kundeforholdet er underlagt 
særskilt fortrolighedsaftale. 
 

8. LOVVALG OG TVISTER 
8.1 Aftalen er reguleret af dansk ret, dog undtaget 

dansk international privatret, der måtte henvise til 
fremmed ret. Såfremt der opstår tvist mellem 
kunden og FORCE Technology i forbindelse med 
udførelsen af en opgave eller fortolkning af aftalen, 
skal tvisten, såfremt den ikke kan løses ved 
forhandling mellem parterne, afgøres af 
Voldgiftsinstitut i København, Danmark under 
fortrolighed. 
 

9. AKKREDITEREDE YDELSER 
9.1 Akkrediterede ydelser leveres i henhold til den til 

enhver tid gældende regulering om akkreditering 
samt i overensstemmelse med og begrænset i 
omfang til de relevante standarder. 

9.2 FORCE Technology er underlagt tilsyn fra 
akkrediteringsmyndigheden, som har pligt til 
fortrolighed. Kunden accepterer, at FORCE 
Technology for akkrediterede ydelser giver 
akkrediteringsmyndigheden adgang til kundens 
oplysninger for udøvelse af tilsyn. 
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