
Formular til afsendelse af advarsel 

1) Trinvis tjekliste til afsendelse af advarsler / for at fastslå, om kriterierne for at sende 
en advarsel er opfyldt i den foreliggende sag 
 

Trin 1: Er den alvorlige potentielle fare forbundet med servicevirksomhed / en tjenesteyders 
adfærd?  

Yderligere oplysninger kan findes i retningslinjerne for anvendelse af advarsler (på IMI's 
websted). 
 

 Ja, den alvorlige potentielle fare er forbundet med servicevirksomhed / en tjenesteyders 

adfærd. 

 gå til trin 2 

 Nej, den alvorlige potentielle fare er ikke forbundet med servicevirksomhed / en 

tjenesteyders adfærd. 

 send ikke nogen advarsel 

 

Trin 2: Er servicevirksomheden omfattet af servicedirektivet? 
 
Hvis du ikke er sikker på, om servicevirksomheden er omfattet af servicedirektivet, kan du 
finde flere oplysninger i håndbogen om gennemførelse af servicedirektivet (på IMI's websted). 
 

 Ja 

 gå til trin 3 

 Nej 

 send ikke nogen advarsel 

 
 

Trin 3: Er der fare for alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet?  

Tag ved vurderingen heraf hensyn til, hvor alvorlig og omfattende den potentielle skade er. Er 
den potentielle skade særlig alvorlig eller særlig omfattende, kan det være nødvendigt at 
sende en advarsel, selv om sandsynligheden for, at skaden indtræffer, er lille.  

Yderligere oplysninger kan findes i retningslinjerne for anvendelse af advarsler (på IMI's 
websted). 
 

 Ja, tjenesteyderens adfærd, specifikke handlinger eller forhold vedrørende 

servicevirksomheden kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed 

eller på miljøet 

 gå til trin 4 

 Nej, risikoen for alvorlig skade er ikke særlig stor.  
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 send ikke nogen advarsel 

 

Trin 4: Er der en årsagssammenhæng mellem udførelsen af tjenesteydelsen og den potentielle 
alvorlige skade?  

Yderligere oplysninger kan findes i retningslinjerne for anvendelse af advarsler (på IMI's 
websted). 
 
       Ja, der er en årsagssammenhæng. Den potentielle skade skyldes fortrinsvis 

tjenesteyderens adfærd, specifikke handlinger eller forhold vedrørende den foreliggende sag  

       gå til trin 5 

       Nej, der kan ikke fastslås nogen direkte årsagssammenhæng mellem tjenesteyderens 

adfærd, specifikke handlinger eller forhold vedrørende servicevirksomheden og den 

potentielle alvorlige skade.  

       send ikke nogen advarsel 

 
 

Trin 5: Er der en reel/konkret risiko for alvorlig skade? Tag ved vurderingen heraf især 
hensyn til følgende: 

 
- Er risikoen for alvorlig skade fortsat til stede, eller kan den opstå inden for nærmeste 

fremtid? (send ikke nogen advarsel, hvis svaret er nej) 

- Er der gjort noget for at eliminere eller mindske risikoen? (send ikke nogen advarsel, 
hvis risikoen er elimineret/hvis restrisikoen er ubetydelig) 

- Hvem er den typiske modtager af tjenesteydelsen? (hvis modtageren er en person, der 
har svært ved at identificere risikoen eller tage forholdsregler, er risikoen for skade 
generelt større) 

Yderligere oplysninger kan findes i retningslinjerne for anvendelse af advarsler (på IMI's 
websted). 

 
       Ja, der er en reel risiko for alvorlig skade.  

       gå til trin 6 

       Nej, risikoen er ikke længere til stede/den forventes ikke at opstå igen inden for den 

nærmeste fremtid.  

       send ikke nogen advarsel 
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Trin 6: Er der risiko for, at der sker skade i andre medlemslande? Tag ved vurderingen heraf 
især hensyn til følgende: 

 
- Er tjenesteyderen aktiv i andre medlemslande? 

- Er tjenesteyderen etableret i en grænseregion? 

- Kan den pågældende servicevirksomhed forventes at blive udøvet på tværs af 
grænserne? 

    Yderligere oplysninger kan findes i retningslinjerne for anvendelse af advarsler (på IMI's 
websted). 
 

       Ja, der er en grænseoverskridende virkning.  send advarsel / gå videre til del 2 - 3 
af denne formular 
       Nej, der er ikke nogen grænseoverskridende virkning.  send ikke nogen advarsel  
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2) Generelle oplysninger om tjenesteyderen 
 

a. Type tjenesteyder (* skal udfyldes) 

 A. Virksomhed/partnerskab  

 B. Individuel tjenesteyder 

 C. Ved ikke  

 

b. Detaljerede oplysninger om tjenesteyder  

Virksomhedens/partnerskabets fulde navn (* hvis type A eller C ovenfor):  

[fri tekst]  

Tjenesteyderens / repræsentantens fornavn (* hvis type B ovenfor):  

[fri tekst] 

Tjenesteyderens / repræsentantens efternavn (* hvis type B ovenfor):  

[fri tekst] 

Tjenesteyderens / repræsentantens fødselsdato:  

[fri tekst] 

Tjenesteyderens / repræsentantens fødested:  

[fri tekst] 

Alternativt firmanavn (eventuelt flere navne):  

[fri tekst] 

Tjenesteyderens / repræsentantens juridiske form (* hvis type A ovenfor):  

[se listen over juridiske former (på IMI's websted)] 

 

c. Etableringsland  (*) 

Angiv i hvilket medlemsland tjenesteyderen er etableret 

 Etableringslandet er:  

[skriv navnet på et EØS-land]  

 Etableringslandet er ukendt 

 

d. Type servicevirksomhed (*) 

Angiv, hvilken servicevirksomhed tjenesteyderen udøver  

[vælg fra listen over typer servicevirksomhed (på IMI's websted)] 
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Angiv eventuelt yderligere oplysninger:  

[fri tekst] 

e. Registreringsnummer 

Skatteidentifikationsnummer:  

[fri tekst] 

Handels-/selskabsregister  

[fri tekst] 

Erhvervsregistreringsnummer:  

[fri tekst] 

Andet registreringsnummer:  

[fri tekst] 

Yderligere oplysninger om registreringsnummeret (f.eks. type):  

[fri tekst] 

f. Kontaktoplysninger om tjenesteyder 

Tjenesteyderens e-mail-adresse  

[fri tekst] 

Tjenesteyderens telefonnummer 

[fri tekst] 

g. Tjenesteyderens adresse 

Angiv, om adressen er 

 Kontoradresse  

 Postadresse 

Land: [fri tekst] 

Region: [fri tekst] 

Lokalområde: [fri tekst] 

By: [fri tekst] 

Postnummer: [fri tekst] 

Gade og husnummer: [fri tekst] 

Yderligere oplysninger (alternativ adresse, kontaktdetaljer):  

[fri tekst] 
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3) Detaljeret beskrivelse af sagen (* skal udfyldes) 
 

a. Type servicevirksomhed, der berøres af advarslen: 

Angiv, hvilken type servicevirksomhed der berøres af advarslen:  

[vælg fra listen over typer servicevirksomhed (på IMI's websted)] 

Angiv eventuelt yderligere oplysninger:  

[fri tekst] 

Hvis advarslen vedrører brug af produkter/udstyr i forbindelse med levering af en 
tjenesteydelse, vælg da den eller de typer produkter/udstyr, risikoen er direkte forbundet 
med:  

[vælg fra listen over typer maskiner/udstyr (på IMI's websted)] 

->Angiv eventuelt yderligere oplysninger (mærke, type, serienummer m.m.):  

[fri tekst] 
 

b. Type potentiel skade, som er/kan blive forvoldt af tjenesteyderen (*) 

 Alvorlig skade på menneskers sundhed eller sikkerhed.  

 Alvorlig skade på miljøet.  

Angiv eventuelt yderligere oplysninger:  

[fri tekst] 

c. Er der allerede sket skade i dit hjemland? (*) 

 Ja.  

 Nej, men der er alvorlig fare for, at det vil ske. Vi har bemærket følgende tegn:  

Giv en detaljeret beskrivelse af sagen (tjenesteyderens adfærd, den potentielle skades 

alvorlighed eller omfang, hvorfor er der faktisk en risiko osv.):  

[fri tekst] 

d. Er der tegn på, at tjenesteyderen også udøver servicevirksomhed i andre 

medlemslande? * 

 Ja. [skriv navnet på et eller flere EØS-lande]  

 Nej. 

Angiv eventuelt yderligere oplysninger:  

[fri tekst] 
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e. Har myndighederne i dit hjemland taget forholdsregler over for tjenesteyderen 

(for at fjerne risikoen/forhindre, at der sker skade)?  

 Ja.  

 Nej, men vi overvejer at gøre det.  

 Nej, vi overvejer ingen forholdsregler i øjeblikket.  

Angiv nærmere:  

[fri tekst] 

f. Bilag (vedlæg dokumenter eller billeder, der belyser sagen):  

Yderligere oplysninger: 

[fri tekst] 

g. Her kan du afgive yderlige oplysninger om sagen: 

Yderligere oplysninger:  

[fri tekst]  

h. Medlemslande, som skal modtage advarslen 

[skriv navnet på et eller flere EØS-lande, som advarslen skal sendes til]. 

i. Hvilke myndigheder skal modtage advarslen? 

Advarslen vil blive sendt til advarselspostkassen i de valgte medlemslande, som så sender 
advarslerne videre til de relevante myndigheder i deres land. Du kan angive en eller flere 
specifikke myndigheder, som efter din mening skal have e-mailen tilsendt. Det gælder 
også myndigheder i dit hjemland.  
 
Angiv nærmere [fri tekst] 

 
 
 


