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Ansökan om typgodkännande av byggprodukt(er) enligt Boverkets 
föreskrift BFS 2013:6 (TYP 7)

Information om den sökande: Information lämnas av: 
Förtagets namn: 

Organisationsnummer: Kontaktperson: 

Postadress: Postadress: 

Postnummer och ort: Postnummer och ort: 

Land: Land: 

E-post: E-post:

Telefon (växel): Telefon direkt: 

Hemsida: 

Fakturaadress: 

Ansökan omfattar  

följande produkt(er): 

Produktens avsedda 
användning: 

Typ av certifiering: ☐ Typgodkännande (TG) ☐ Beslut om tillverkningskontroll (BOT)1

Ansökan avser: 

☐ Ny certifiering

☐ Revidering av

certifikat nr:

☐ Omcertifiering av

produkter i certifikat nr:

Vid ansökan om revidering ska revideringens omfattning anges: 

Markera tekniska egenskaper för produkten, som enligt Plan- och Bygglagens kapitel 8, 4 §, är 
väsentliga för ett byggnadsverk i fråga om: 

☐ Bärförmåga, stadga och beständighet

☐ Säkerhet i händelse av brand

☐ Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

☐ Säkerhet vid användning

☐ Annan egenskap:

☐ Oklart. Behöver utvärderas av Kiwa

Enligt certifieringsreglerna är det ett krav att ett ackrediterat kontrollorgan utför den övervakande 
kontrollen. 

☐ Företaget önskar teckna avtal om övervakande kontroll med Kiwa Certification AB

☐ Företaget har redan ett avtal om övervakande kontroll med Kiwa Certification AB, ref.nr.:

☐ Företaget har redan ett avtal om övervakande kontroll med ett annat kontrollorgan.

1 Innan Beslut om tillverkningskontroll kan utfärdas krävs ett skriftligt tillstånd från innehavaren av Typgodkännandet, dvs 

produkt-/systemägaren, att tillverkaren som ansökt om Beslut om tillverkningskontroll har produkt-/systemägarens tillåtelse att 
tillverka aktuell produkt/system. 

Certifikat utfärdas alltid på svenska. Översättning till engelska är möjlig. Pris för översättning är 
enligt prislista alternativt enligt offert. 

Engelsk översättning önskas
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Tillverkningsställe (om annat än sökande företaget) 

Förtagets namn: Kontaktperson: 

Besöksadress: E-post: 

Postnummer och ort: Telefon direkt: 

Land: 

Följande dokumentation ska bifogas till ansökan: 

• Ritningar, inklusive tillhörande materialförteckningar och styrkande provningsresultat
• Installations- och/eller bruksanvisning på svenska (om aktuellt)

• Exempel på produktmärkningen

• En kontrollanvisning som beskriver tillverkarens egenkontroll av tillverkningskontrollen

• Kopia av avtal med ackrediterat kontrollorgan, då sådant finns

• Övrig information som kan vara betydelsefull

Ansökan skickas till: 

se.application@kiwa.com 

☐ Jag har tagit del av och samtycker till Kiwas Allmänna villkor för person- och produktcertifiering samt

övervakande tillverkningskontroll.

Klicka på länken Allmänna villkor | Kiwa Certification.pdf

☐ Jag samtycker till att Kiwa hanterar mina personuppgifter i enlighet med Kiwas Dataskyddspolicy.

Klicka på länken Dataskyddspolicy | Kiwa

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

https://www.kiwa.com/4ad495/globalassets/allmanna_villkor_kiwa_certification.pdf
https://www.kiwa.com/se/sv/dataskyddspolicy/
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