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Vejledning til at søge om 
navnestempel

Hvad siger lovgivningen?
Ifølge lovgivningen skal alle varer af ædle metaller, dvs. guld, 
sølv, platin og palladium, der erhvervsmæssigt fremstilles, 
sælges eller udbydes til salg, indeholde to stempler – et nav-
nestempel og et holdighedsstempel. Stemplerne er købernes 
sikkerhed for, at ‘varen lever op til det, den lover’.

Vejledning til at søge om navnestempel
Hvor og hvordan får man et navnestempel:

Gå på www.aedelmetalkontrollen.dk/
Vælg øverst STEMPLER

Her kan man som udgangspunkt selv undersøge om det 
ønskede navnestempel er ledig.

Det ønskede navnestempel må kun bestå af bogstaver af det 
navn eller virksomhedsnavn, som er i registreret i cvr. og i den 
rækkefølge som de står.

Hvis man er privatperson, er det ens navne fornavne og efter-
navn man vælger det ønskede navnestempel ud fra.

Det anbefales at bruge så få bogstaver som mulig, da det er 
nemmere at stemple i varen.

Når man har fundet et ønsket navnestempel, som er ledigt, 
og som opfylder betingelserne i henhold til den gældende 
Bekendtgørelsen, skal man derefter udfylde anmeldelses-
blanketten.

Vælg øverst BLANKETTER og dernæst ANSØGNINGS- 
BLANKETTER. Vælg herefter blanketten til enten virksomhed 
eller privat, alt efter om du ønsker at anmelde navnestemplet 
under dit CVR. nummer eller dit CPR. nummer.
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Denne blanket udfyldes digitalt eller printes ud  
og underskrives.
Skannes ind og sendes via mail:
gold@forcetechnology.com

eller sendes via post:
Ædelmetalkontrollen
c/o FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Når anmeldelsen er godkendt, vil du modtage en opkrævning 
på navnestempelgebyret. Når betalingen er modtaget og regi-
streret, fremsender vi dit navnestempelbevis pr. mail.

Når man modtager sit navnestempel bevis, kan man stemple 
og sælge sine varer.

For varer i sølv, der vejer mindre end 3 g, er der ikke krav om, 
at der bliver sat stempler i.

For varer i guld, der vejer mindre end 1 g, er der ikke krav om, 
at der bliver sat stempler i.

Men de er stadig underlagt kontrol, og man skal have et regi-
streret navnestempel.

Det fysiske stempel kan købes/bestilles hos gravører eller 
ædelmetalgrossister, man kan gravere det i, eller man kan 
anvende små tags, som man sætter på kæder eller armbånd.

Det er tilladt, at få sin producent til at sætte stemplerne i 
varen.

Med venlig hilsen
Ædelmetalkontrollen

ÆDELMETALKONTROLLEN

Anmeldelse om registrering
af navnestempel - Virksomhed
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Firmanavn

Ønsket navnestempel

Kontaktperson Telefon

Adresse Post nr. By

Besøgsadresse og evt. hjemmeside (til salg)

Butikkens åbningstid

Oplysninger om adresse og telefonnummer ønskes ikke vist på Ædelmetalkontrollens hjemmeside.

e-mail til kontakt (herunder kontrolresultater)

e-mail til fakturaer og kontoudtog

* CVR. nr. / SE nr. 

Dato Underskrift

Anmeldelsen sker til Ædelmetalkontrollen og i øvrigt iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 934 af 23. juni 2020 om 
anmeldelse, registrering, stempling af og kontrol med varer af ædle metaller.

Såfremt det ønskede navnestempel opfylder kravene til registrering, fremsender Ædelmetalkontrollen bekræftelse herpå sam-
men med en faktura.

Når betalingen er modtaget, registreres navnestemplet, og navnestempelbevis fremsendes. Betales gebyret ikke inden for den 
fastsatte frist afslås anmeldelsen.

Man har pligt til at oplyse Ædelmetalkontrollen om navne- og adresseændring. Ændring af e-mailadresse bedes også oplyses.
Skal navnestemplet afmeldes, gøres dette på skrift til Ædelmetalkontrollen.

Forepørgsler kan rettes til Ædelmetalkontrollen på tlf. 43 25 00 00 eller mail gold@forcetechnology.com

Ædelmetalkontrollen 

c/o FORCE Technology 

Park Allé 345 

2605 Brøndby, Danmark 

Tel. +45 43 25 00 00 

Fax +45 43 25 00 10 

gold@forcetechnology.com

www.aedelmetalkontrollen.dk

* Skal udfyldes

mailto:gold%40forcetechnology.com?subject=Anmeldelse%20om%20registrering%20af%20navnestempel

