
Ansökan om Produktcertifiering 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
RISE Certification 
Box 857, 501 15 Borås  
Tfn: 010-516 50 00 
E-post: certifiering@ri.se Internet: www.ri.se

Ansökan Produktcertifiering huvudblankett 2021-05-03 

För RISE anteckning:  Ankom den 

Företag: 

ansöker om: 

  typgodkännande av byggprodukt enligt PBL ( t - märkning) 

   certifiering av produkt/tjänst 

Produkt/tjänst: 

enligt RISE Certifieringsregel (SPCR/CR) nr: 

samt RISE Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000 

Ansökan gäller: 

  nycertifiering      

  revidering av certifikat nr: 

  förnyelse av certifikat nr: 

Uppgifter i denna ruta gäller vid ansökan om typgodkännande enligt PBL: 

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  Nej  , av följande skäl: 

Företaget har redan ett avtal med RISE  
om övervakande kontroll, D-nr: 
Alt. 
Företaget har ett avtal om övervakande  
kontroll med ett annat kontrollorgan:  

Typgodkännandebeviset utfärdas på svenska. Översättning önskas till: 

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

För övriga certifikat:  

certifikatet önskas utfärdat på 

 Svenska    Engelska   Annat språk ……………………….(pris lämnas på begäran) 

Till ansökan skall bifogas ett tekniskt underlag. För detaljer om detta, se specifikation i respektive 
certifieringsregel. 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,  



Ansökan om Produktcertifiering 

RISE Research Institutes of Sweden AB  
 

Information om tillverkaren/den sökande 

Företagsnamn:  

Org.nr/VAT-nr:  

Postadress:  

Postnummer, ort, land:  

Besöksadress:  

Hemsida:  

E-post:  

Telefon  växel:  

Kontaktperson:  

Telefon kontaktperson:  

E-post kontaktperson:  

Tillverkningsställe om annat än ovan 

Företagsnamn:  

Org.nr/VAT-nr:  

Postadress:  

Postnummer, ort, land:  

Besöksadress:  

E-post, företag:  

Telefon växel:  

Kontaktperson:  

Telefon kontaktperson:  

E-post kontaktperson:  

Fakturamottagare/fakturareferens  

Företagsnamn:  

Org.nr/VAT-nr:  

Postadress:  

Postnummer, ort, land:  

E-post:  

Telefon växel:  

Fakturareferens:  

 
 

Den sökande intygar att man som innehavare av certifikat: 
• kommer att hålla sig informerad om eventuella inskränkningar i giltigheten för de specifikationer som 
certifikatet grundar sig på, och om nödvändigt ändra produkten eller dess egenskaper för att möta de förändrade 
kraven; 
• 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 certifikatet, samt tillhörande handling*, i anslutning till förteckningar över certifierade 
produkter.  * = gäller typgodkännande enligt PBL 

 
 
          
Ort och datum 
 
          
Signatur och namnförtydligande 
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