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Ändring av deklaration / Change in declared product* 
Företag / Company: 

Namn / Name  E-mail: 

 

Ange vad du vill ändra / Enter your changes: 
Produktnamn / 
Product name: 

 

Beskrivning / 
description: 
 
Kom ihåg att skriva 
din beskrivning både 
på svenska och 
engelska. 
 
Remember to write 
your description in 
both Swedish and 
English. 

 

Artikelnr / Article no:  
Miljö / Environment:  
Kategori / Category:  
Produktlänk / 
Product link 

 

Bild / Picture: 
 

Bild bifogas i e-post tillsammans med denna fil (max 2 MB).                      JA/YES 
Pictures is attached in e-mail together with this file (max 2 MB) 

Övrigt / Other:  
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*Ändring deklaration 

Avgift avseende ändring av deklaration debiteras utifrån hur lång tid arbetet tar. 

Timpris enligt licensavtal är 1290 kr per timme exkl. mervärdesskatt.  

  

Giltigheten av godkännanden från Möbelfakta gäller under förutsättning att produkt uppfyller gällande krav och 
licensvillkoren. Om Möbelfakta Sverige AB ändrar Kravspecifikationen för Möbelfakta är Licenstagaren skyldig 
att anpassa deklarerad produkt inom i kravspecifikationen aviserad övergångsperiod för att intyget ska vara 
giltigt. Alla godkända produkter publiceras på www.mobelfakta.se. 

 

 

*Change in declaration 

Fee for change of declaration is charged based on how long the work takes.  

Hourly rate according to the license agreement is SEK 1290 per hour will excluding VAT. 

 

The validity of approvals from Möbelfakta applies provided that the product meets the applicable requirements 
and license conditions. If Möbelfakta Sverige AB changes the Requirements Specification for Möbelfakta, the 
Licensee is obliged to adapt the declared product within the transitional period announced in the requirements 
specification in order for the certificate to be valid. All approved products are published on 
www.mobelfakta.se. 

http://www.mobelfakta.se/
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