ANSØGNING OM VA-GODKENDELSE
Hvis produktet tidligere er VA-godkendt angives VA-godkendelsesnr.:_____________________
ANSØGER:
Firma .................. :

FABRIKANT:
Firma .............. :

Adresse.............. :

Adresse .......... :

Postnr. og by ..... :

Postnr. og by . :

Telefon ............... :

Telefon ........... :

Telefax ............... :

Telefax ............ :

Sagsbehandler.:

Kontaktperson:

E-mail ................. :

Internet ........... :

Internet………....:
(VAT) CVR-nr…..:

PRODUKT:
Produktnavn:

Navn og type:

Anvendelsesområde:

Mærkning:

Bemærkninger:

KONTROL

DOKUMENTATION

DATO:

ETA Danmark A/S
Portland Towers
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

UNDERSKRIFT:

Phone: +45 72 24 59 00
Fax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA
En mere udførlig beskrivelse af VA-godkendelsesordningen og de oplysninger, som skal indgå i ansøgningen, findes i ” VA-godkendelser - Vejledning for
ansøgere”.
I skemaet udfyldes mindst punkterne: ANSØGER, FABRIKANT, PRODUKT - Navn og type samt DATO og UNDERSKRIFT. Oplysninger under de
øvrige punkter kan gives i et medfølgende bilag.
Ved ansøgning om fornyelser udfyldes punkterne: ANSØGER, FABRIKANT, PRODUKT - Navn og type, BEMÆRKNINGER (tidligere
godkendelsesnummer) samt DATO og UNDERSKRIFT. Hvis produktet er ændret eller har skiftet navn/typebetegnelse siden sidste godkendelse,
og dette ikke er meddelt tidligere, gives endvidere oplysning om ændringens art.

ANSØGER - FABRIKANT
Hvis ansøger ikke selv skal anføres som godkendelsesindehaver i godkendelsen, oplyses navnet på denne.
Data for fabrikant udfyldes kun, hvis ansøger (godkendelsesindehaver) ikke er samme juridiske, ansvarlige person. ETA-Danmark A/S kan
forlange, at der foreligger accept fra fabrikant på, at ansøgeren er berettiget til at søge VA-godkendelse.

PRODUKT
Produktnavn
Her angives produktets tekniske betegnelse, fx aftapningsarmatur, kontraventil, afløbsrør, gulvafløb, varmtvandsbeholder, mv. Endvidere vedlægges
brochure, specifikation over tekniske data, monterings-/brugsanvisning mv. for produktet. Se nærmere i ”VA-godkendelser - Vejledning for ansøgere”.

Navn og type
Her angives fabrikat og typebetegnelse samt evt anden betegnelse, som produktet vil blive markedsført under. Hvis produktet findes i flere varianter
anføres disse, evt. ved markering i brochure eller lign. En godkendelse kan omfatte flere varianter, som er identiske, hvad angår konstruktionen og de
vandtekniske egenskaber, og kun adskiller sig ved designmæssige forskelle, fx armaturer med forskellig farve og/eller håndgreb.

Anvendelsesområde
Her oplyses om produktets anvendelse i relation til normerne for vandinstallationer og afløbsinstallationer.
Eksempler:
- Vandrør af PEX til koldt og varmt vand
- Fleksibelt slangesæt til teknisk brug
- Blandearmatur til køkkenvask
- Afløbsrør og formstykker af PEH til bygning
- Gulvafløb til betongulv
- Varmtvandsbeholder til centralvarme- og fjernvarmeanlæg

Mærkning
Her anføres den mærkning, som er påført produktet for identifikation. Mærkningen er obligatorisk og skal mindst bestå i et fabrikantmærke
(evt. logo) samt evt. typebetegnelse.

Bemærkninger
Her anføres supplerende oplysninger. Hvis produktet tidligere har været VA-godkendt, anføres godkendelsesnummeret.

KONTROL
Her oplyses om produktet er omfattet af en kontrolaftale fx i forbindelse med en tilsvarende godkendelse fra et andet land, og kopi af aftalen vedlægges
evt.

DOKUMENTATION
Her anføres de tegninger, beskrivelser, prøvningsrapporter (danske eller udenlandske), godkendelser fra andre lande eller anden teknisk dokumentation,
som er vedlagt ansøgningen.

DATO og UNDERSKRIFT
Ansøgningen dateres og underskrives af en person hos ansøgeren, som er juridisk ansvarlig.
Der gøres opmærksom på, at ETA-Danmark A/S er berettiget til at opkræve et a conto gebyr ved registrering af ansøgninger,
se nærmere i ”VA-godkendelser - Vejledning for ansøgere”.

ETA Danmark A/S
Portland Towers
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Phone: +45 72 24 59 00
Fax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk

