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Ansökan Produktcertifiering Byggprodukt utg. 2017-05-09. 
 
För RISE anteckning:  Ankom den 

 

 
 

Företag: 
 

Ansöker om certifiering av en byggprodukt enligt nedan 

Produkt:  

Avsedd användning:  

Märkning  p - märkning               t Typgodkännande enligt BBR  

  Annat:  

OBS, för ansökan om certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet CPR) 
använd speciell blankett  

Ange om möjligt certifieringsregel CR, 
standard eller annan kravspecifikation: 

 

 

Ansökan gäller:   

 Nycertifiering       Revidering av certifikat nr:  

 Förlängning av giltighetstiden för certifikat nr:  

För ansökan gäller RISE Generella certifieringsregler för certifiering av produkter 
CR000, se bilaga i denna blankett 

Den sökande intygar att man som innehavare av certifikat: 

• under certifikatets giltighetstid inte gör några förändringar på produkten eller dess 
egenskaper, utan att först kontakta RISE och få RISE acceptans;  
• tillåter RISE att publicera certifikat, tillsammans med ev tillhörande handlingar (t ex 
monteringsanvisning) i anslutning till förteckningar över certifierade produkter.  

Den sökande ansöker också om att RISE skall utföra den övervakande kontrollen som 
krävs i certifieringsreglerna, och vill upprätta ett avtal med RISE om den fortlöpande 
övervakande kontrollen.  

Ja         Ej relevant      Nej  

Företaget har redan ett avtal med RISE  
om övervakande kontroll, D-nr: 

 

Företaget har ett avtal om övervakande  
kontroll med ett annat kontrollorgan:  

 

Certifikatet utfärdas på svenska. Om certifikatet önskas översatt till annat språk, ange 
detta nedan, pris på begäran  

 Engelska     Annat språk …………………………………………. 
 
          
Ort och datum 

 
          
Signatur och namnförtydligande 
 
Till ansökan skall bifogas: 
• Information om den sökande, sidan 2 
• Tekniskt underlag, se sidan 3  

mailto:certifiering@ri.se
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Information om den sökande 

Företagets namn  

Org.nr.  

Postadress   

Postnummer och ort  

Land  

Besöksadress   

E-post  

Telefon (växel)  

Hemsida: www  
Fakturaadress 
(om annan än ovan):  
 
Kontaktperson  

Telefon direkt  

E-post  
 
 

Tillverkningsställe / Tillverkare (om annat än ovan)  / Ej tillämpligt  

Företagets namn  

Org.nr.  

Postadress   

Postnummer och ort  

Land  

Besöksadress   

E-post  

Telefon (växel)  

Hemsida: www  

Kontaktperson   

Telefon direkt  

E-post  
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Exempel på innehåll i det tekniska underlaget: 
 
• Provningsrapport(er) 
 
• Ritningar 
 
• Specifikationer 
 
• Installations- och/eller bruksanvisning på svenska (om aktuellt) 
 
• Märkning (exempel) 
 
• Beskrivning av egenkontrollen “FPC” (om tillämpligt) 
 
• Övrig information som kan vara relevant 
 
 
 
Vi är tacksamma om dokumentationen är i elektroniskt format, helst i PDF. 
 
Alla dokument skall ha en beteckning och utgåvestatus. 

 
 
 
Ansökan skickas till: 
 

Via mail: 

Till Er kontaktperson på RISE Certifiering: förnamn.efternamn@ri.se  

eller: certifiering@ri.se 

 

Via post: 

RISE Certifiering, Box 857, 501 15 Borås,  

eller 

RISE Certifiering, Box 553, 371 23 Karlskrona 

(hör med Er kontaktperson på RISE Certifiering vilken adress som är tillämplig) 
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