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Ansökan om Certifiering av Byggprodukt/-er enligt Boverkets 
föreskrifter BFS 2013:6, TYP 7   

 
Information om den sökande:  Information lämnas av: 

Förtagets namn : …………………………………………     

Organisationsnummer : …………………………………………  Kontaktperson  : ………………………………. 

Postadress : …………………………………………  Postadress : ………………………………. 

Postnummer och ort : …………………………………………  Post-nr. och ort : ………………………………. 

Land : …………………………………………  Land : ………………………………. 

E-post : …………………………………………  E-post : ………………………………. 

Telefon (växel) : …………………………………………  Telefon direkt : ………………………………. 

Hemsida  : …………………………………………     

Fakturaadress  : …………………………………………     

       

Ansöker om certifiering av 

Produktnamn: ……………………………………………………………………………………………………………… 

      

Avsedd användning: ……………………………………………………………………………………………………………… 

      

Sökrubrik:               Typgodkännande (TG)  Byggproduktcertifikat (BPC) 

      

Ansökan gäller:      

       Ny certifiering      

       Revidering av certifikatnummer : ………………………………………………………………………………………………... 

       Förnyelse av certifikatnummer:   ………………………………………………………………………………………………… 

      

Vid revidering av certifikat specificera nedan vad revideringen gäller: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

Certifikatet utfärdas på svenska. Var god ange om ni önskar ett översatt certifikat till annat språk, ange detta nedan. 

       Engelska     Annat språk: ……………………………………………………... (pris på begäran) 

      

Ange egenskaperna på produkten för vilket ansökan gäller: 

       Bärförmåga, stadga och beständighet 

       Säkerhet i händelse av brand 

       Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö  

       Säkerhet vid användning 

       Någon annan egenskap, ange egenskap: ……………………………………………………………………………………... 

       Oklart, behöver utvärderas av Kiwa Sverige  

      

      

Den sökande ansöker också om att Kiwa Sverige skall utföra den övervakande kontrollen som krävs i certifie-
ringsreglerna, och vill upprätta ett avtal med Kiwa Sverige om fortlöpande övervakande kontrollen.  
      

       Ja     Nej, där finns redan ett avtal med Kiwa eller något annat kontrollorgan. 

      

Företaget har redan ett avtal med Kiwa om övervakande kontroll, referens nr.: ……………………………………………….. 

Företaget har redan ett avtal med ett annat kontrollorgan:                                  .………………………………………………. 
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Tillverkningsställe/Tillverkare (om annat än sökande företaget) │ Ej tillämpligt 

Företagets namn : …………………………………………  Kontaktperson : ………………………………. 

Besöksadress : …………………………………………  E-post : ………………………………. 

Postnummer och ort : …………………………………………  Telefon direkt : ………………………………. 

Land : …………………………………………    

      

      

      

Enligt Boverkets BFS, 2013:6 TYP 7 skall relevant teknisk dokumentation bifogas enligt följande: 

− Ritningar (inklusive materialförteckning) och tekniska specifikationer 
− Installations- och/eller bruksanvisning på svenska (om aktuellt) 
− Produktmärkning exempel 
− Beskrivning av tillverkarens egenkontroll av produkten under tillverknings förfarande (om användbart) 
− Övrig information som kan vara betydelsefull 

      

      

Ansökan skickas till:      

Mailadressen se.application@kiwa.com     

eller Er kontaktperson på Kiwa Certifiering SE fornam.efternamn@kiwa.com  

      

      

       Jag har tagit del av och samtycker till Kiwa Sveriges Allmänna villkor för person- och produktcertifiering samt över-
vakande tillverkningskontroll, se länk.  
 https://www.kiwa.com/contentassets/b01c385d33124b278a4292f6adb7ae9c/kiwa_sveriges_allmana_villkor.pdf  
 

       Jag samtycker till att Kiwa hanterar mina personuppgifter i enlighet med Kiwas integritetspolicy, se länk. 
www.kiwa.se  
 

 

 

……………………………………………. ……………………………………… 

Ort och datum Namnteckning 

 ……………………………………… 

 Namnförtydligande  
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