
Ædelmetalkontrollen 
 

Oplysning om navnestempler  
fra et andet land i EU/EØS  
anvendt i Danmark 
 

 

I henhold til lov nr. 308 af 17. maj 1995 skal den importør, forhandler eller formidler af salg, der er ansvarlig for at bringe arbejder af 
ædle metaller på det danske marked, afgive oplysninger om navnestemplet på importerede arbejder.  
Oplysningerne gives for at identificere navnestemplet og for at undgå forveksling med danske navnestempler eller andre navnestempler 
fra andre lande i EU/EØS anvendt i Danmark. 
Oplysningsblanketten informerer endvidere om pligten til at sikre, at kontrolomfanget ikke er ringere end den danske kontrol med     
arbejder af ædle metaller (læs herom side 3). 

Ansvarlig importør, forhandler eller formidler af salg 
 
Navn/firmanavn:          SE nr.: 

 
Kontaktperson: 

 
Adresse: 

 
Post nr./By: 

 
Telefon:       Mobil telefon: 

 
Telefax:       e-mail: 

Det oplyses, at det er importørs ansvar, at navnestempler på arbejder af ædle metaller fra EØS også kontrolmæssigt 
kan sidestilles med danske navnestempler, og at det er muligt at identificere fabrikanten. 
 
Salget af arbejder af ædle metaller med det på side 2 oplyste navnestempel 
 
er påbegyndt/påbegyndes den 

 
    den 

          Underskrift 

Forbeholdt Ædelmetalkontrollen  
 
 Navnestemplet må benyttes. Tildelt LB nr.:   Modtagedato: 
 
 Navnestemplet må ikke anvendes i Danmark, idet det ikke svarer til bestemmelserne for navnestempler. 
 (jvf. Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller §4. Der gøres yderligere 
 opmærksom på, at navnestemplet IKKE hermed er optaget i det danske navnestempelregister). 

    den 

          Underskrift - (navn og stempel) 
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Ædelmetalkontrollen 
c/o FORCE Technology  

Park Allé 345 
2605 Brøndby, Danmark 

Tel. +45 43 25 00 00 
Fax +45 43 25 00 10 

info@aedelmetalkontrollen.dk  
www.aedelmetalkontrollen.dk  

 
 
 
 
 
 
 
De ”Almindelige betingelser” på bagsiden er en integreret del af vor ydelse. 



Oplysninger om navnestemplet fra et andet land i EU/EØS 

Fabrikanten 
 
Navn: 

 
Kontaktperson: 

 
Adresse: 

 
Post nr./By: 

 
Telefon:       Mobil telefon: 

 
Telefax:       e-mail: 

 

VAT. nr.: 

Oplysninger om navnestemplet  

A. Navnestemplet er at betragte som en bogstav- og/eller talkombination  uden hensyntagen til omramningen eller andre karakteristika: 

Stemplet: 

B. Navnestemplet er at betragte som et varemærke, et logo eller en figur  under hensyntagen til omramningen eller andre karakteristika: 

eller 

Stemplets udseende: 

C. Oplysningerne om navnestemplet og/eller dets udseende søges vurderet i kombination med et supplerende stempel. Dette kan  
være et hallmærke eller et tilsvarende andet stempel, som altid vil være at finde i sammenhæng med navnestemplet, hvorved 
sporbarhed for navnestemplet fremgår tydeligt. 

Oplysning om yderligere stempling 

Beskrivelse af den supplerende stempling: 

Udseende af den supplerende stempling: 

Vejledende oplysninger om navnestempler 

A. I henhold til dansk lovgivning kan navnestempler fra et andet land i EU/EØS sidestilles med danske navnestempler jvf. lov nr. 308 
af 17. maj 1995 med senere rettelser, hvor det bl.a. står: 
 

"§ 7 (i uddrag). Fabrikanter af arbejder af ædle metaller (.) skal have et registreret navnestempel, som påføres de fremstillede 
arbejder af ædle metaller. 
Stk. 2. Navnestempler på importerede arbejder af ædle metaller fra et andet land i EU/EØS sidestilles med danske navnestempler 
under forudsætning af, at det er muligt at identificere fabrikanten, og at denne kan dokumentere sin ret til at påføre produkterne 
det pågældende stempel. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt eller det benyttede mærke er forveksleligt med et mærke, der 
allerede er benyttet i Danmark, finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse. 
Stk. 3. Importøren eller forhandleren har pligt til at oplyse Ædelmetalkontrollen om udenlandske navnestempler, der accepteres 
efter stk. 2." 

B. Derudover står der i loven: 
 

"§ 10 (i uddrag). Den, som har et registreret navnestempel efter § 7, eller som sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, er under-
givet Ædelmetalkontrollens tilsyn med hensyn til holdigheden af virksomhedens beholdning af ædle metaller og arbejder af sådanne." 

C. Om holdighedskontrol skriver loven således: 
 

"§ 6 (i uddrag). Holdighedsstemplet skal på tydelig måde angive arbejdets holdighed i tusindedele. 
Stk. 2. Holdighedsstempler påført i et andet land i EU/EØS skal, når de opfylder kravene i stk. 1, anerkendes i Danmark, såfremt 
holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske." 

D. Ovenstående sammenfattes i 'Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller' såle-
des: 
 

"Navnestempler efter lovens § 7 stk. 2, sidestilles med danske navnestempler, hvorved arbejderne ikke skal under- 
lægges yderligere kontrol og stempling, under forudsætning af, 

• at det kan dokumenteres, at holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske, jvf. lovens § 6, 

stk. 2, 

• at det er muligt at identificere fabrikanten, 

• at fabrikanten kan dokumentere sin ret til at påføre arbejderne det pågældende navnestempel, samt 

• at den benyttede mærkning ikke er forvekselig med en mærkning, der allerede er benyttet i Danmark." 

Til ovenstående uddrag skal det derfor præciseres fra Ædelmetalkontrollens side, at en eventuel accept af anvendelse af et navne-
stempel fra et andet land i EU/EØS i Danmark på baggrund af dette oplysningsskema, ikke medfører, at den eventuelt tilhørende 
kontrol af holdighed af Ædelmetalkontrollen anses som værende sidestillelig med Ædelmetalkontrollens kontrol. 

NB! Det påhviler således importøren, forhandleren eller formidleren af salg af arbejder af ædle metaller med et si-
destilleligt navnestempel fra et andet land i EU/EØS, at man til stadighed kan dokumentere, at kontrollen af holdig-
heden også er sidestilleligt med Ædelmetalkontrollens, f.eks. i de tilfælde, hvor Ædelmetalkontrollen foretager kon-
trolbesøg. 
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