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Uafhængighed 
B-Tech`s ansatte, der deltager i inspektion processen, må på intet tidspunkt have med udvikling,
konstruktion, fremstilling, levering, installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse
af de produkter og service, af de produkter som B-Tech foretager inspektioner af.

For at sikre, at B-Tech ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er 
B-Tech økonomisk uafhængig af inspektionsresultatet. B-Tech markedsføringspolitik retter sig mod
såvel små som store opgaver for private og erhverv og vi påtager os alene opgaver indenfor
inspektion af trykbærende udstyr, samt transportable beholdere jf.

• DS/EN ISO 11623-2015 Gasflasker - Periodisk eftersyn og prøvning af kompositflasker
• DS/EN 1968:2002 Gasflasker - Periodisk inspektion og prøvning af sømløse stålflasker
• DS/EN 1802:2002 Gasflasker - Periodisk eftersyn og prøvning af sømløse

aluminiumlegeringsflasker

Uvildighed 
B-Tech har ikke og må ikke have bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere der har økonomiske
interesser eller interessekonflikt i de virksomheder, hvor B-Tech udfører en opgave, og derved kan
påvirke inspektionsresultatet på den pågældende opgave.

Uvildigheden vurderes af B-Tech ledelse i samråd med de ansatte, hver gang der kommer nye 
opgaver og en gang årligt under ledelsens evaluering. Vurderes uvildigheden som et problem vil B-
Tech lave et notat i risikovurderingen og på baggrund af dette udarbejde en handlingsplan for at 
sikre uvildigheden.  
I de situationer hvor en medarbejders habilitet kan mistænkes sikrer B-Tech at der sættes en anden 
medarbejder til opgaven, eller at opgaven afvises.   

Ansatte i B-Tech har ikke og må ikke have privatøkonomiske eller kommercielle interesser, på de 
områder, hvor medarbejderne kan påvirke inspektionsresultatet. 

For sikring af inspektørens objektivitet aflønnes medarbejderne på timeløn eller månedsløn. Deres 
aflønning er ikke, eller må ikke være afhængig af, hvor mange opgaver de udfører, eller af 
inspektionens resultatet.  
B-Tech sikrer at deres inspektører ikke har ydet vejledning/arbejdet for vores kunder indenfor de
sidste 2 år. B-Tech sælger ikke nye flasker og er derved upartisk i valg af eventuelle nye indkøbte
flasker og drager dermed ikke økonomisk og/eller kommerciel fordel af inspektionsresultatet.

Alle inspektionsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17020: ”Generelle kriterier for 
forskellige typer organer, der foretager inspektion”. B-Tech opfylder de uafhængighedskriterier, der 
gælder for inspektionsorganer af type A. 
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