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Erklæring om indgået aftale om årligt tilsyn
Undertegnede virksomhed bekræfter hermed at være indforstået med, at der
skal foreligge en aftale om et årligt tilsyn mellem virksomheden og et uvildigt
akkrediteret tilsynsorgan for at sikre, at kravene overholdes af godkendelsesindehaveren i hele byggevarens godkendelsesperiode.
Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion, dvs. inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt tredjepartsorgan, der er akkrediteret til den pågældende ydelse af DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er
medunderskriver af EA’s eller ILAC’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Tilsynsorganet skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020 til at
udføre inspektion i godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.
Tilsynsaftalen skal sikre, at der over for Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen regelmæssigt kan fremvises dokumentation for, at den godkendte byggevare, der
markedsføres og sælges, har de sundhedsmæssige egenskaber, som Trafik-,
Bygge og Boligstyrelsen har vurderet på godkendelsestidspunktet, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram.
Kravene fremgår af § 11 og § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni
2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.
I overensstemmelse med ovenfor nævnte bestemmelser erklærer undertegnede virksomhed herved på tro og love:
•

at virksomheden har indgået en aftale (betinget/endelig) med et akkrediteret tilsynsorgan om udførelse af et årligt tilsyn vedrørende den ansøgte byggevare, og at virksomheden som godkendelsesindehaver vil
indsende den endelige tilsynsaftale for den godkendte byggevare til
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen senest to måneder før første tilsyn udføres.
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Ansøgt byggevare:

(Brand navn(e), produktnavn(e) og evt. overordnet model-/vare-/serienummer)

Virksomhedens navn:

CVR/VAT nr.:

Sted og dato:

Underskrift:
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