Et produkt eller et system er en byggevare - i byggevareforordningens forstand
- når den fremstilles og bringes i omsætning med henblik på, at det skal indgå
varigt i et byggeri eller dele heraf, og hvis byggevarens ydeevne har indflydelse
på byggeriets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til byggeriet.

Kend din byggevare

hEN - Harmoniserede Europæiske Standarder
EU-kommissionen
skønner, at de harmoniserede
standarder dækker 75-80
pct. af alle byggevarer indtil videre.
20-25 pct. af byggevarerne må
således ikke CE-mærkes, med mindre der er udstedt en ETA for den
konkrete byggevare.
En harmoniseret europæisk standard er et dokument der angiver
regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved
resultaterne af disse, til brug for en
fælles og gentagen anvendelse.
Hensigten er at opnå optimal orden
i en given sammenhæng, f.eks. i
forbindelse med produktionen af
byggevarer.
De harmoniserede standarder
har særligt Anneks ZA til fælles.
Anneks ZA er et informativt anneks, som angiver hvilke krav der
gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.

Standarder harmoniseres gennem
offentliggørelse
i
EU-Tidende.
Hermed gøres [dele af] standarden
bindende. Man skal være opmærksom på, at det er den version af en
standard, som er offentliggjort i EUTidende, der er den gældende.

I referencen til en standard er EN
anført foran standardens referencenummer og en udgivelsesdato.
DS/EN refererer således til Dansk
Standards danske oversættelse af
standarden eller til deres udgivelse
af den engelske udgave.

Selvom CEN - Den Europæiske organisation for standardisering - har
udarbejdet en revideret standard
er den ikke gældende, før den er
offentliggjort i EU-Tidende, og man
skal derfor benytte den tidligere
version.

Der findes omkring 450 harmoniserede standarder for byggevarer
i Europa.

Arbejdet med at udarbejde en
standard foregår i regi af CEN med
deltagelse fra standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande.
I Danmark er det fonden Dansk
Standard (DS), som fungerer som
national standardiseringsorganisation.
DS er medlem af CEN, som varetager standardise
ringsarbejdet på
europæisk plan. DS står for, at implementere alle europæiske standarder
og i visse tilfælde oversætter DS de
europæiske standarder til dansk.

På www.byggevareinfo.dk kan du
danne dig et overblik over de gældende harmoniserede standarder og
hvilke byggevarer der er obligatoriske at CE-mærke. Her kan du også
se, hvilke byggevarer der i fremtiden vil være omfattet af krav til
CE-mærkning.
Engelske udgaver af de harmoniserede standarder kan købes online hos de forskellige nationale
standardiseringsorganisationer.
Danske udgaver af harmoniserede standarder kan købes i Dansk
Standards webshop.

En harmoniseret europæisk standard er bygget op omkring otte kapitler og et antal annekser, herunder Anneks ZA, som er særligt for de harmoniserede standarder. Det er et informativt anneks, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner.
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Scope (anvendelse)
Normative referencer
Definitioner
Krav
Vurderingsmetoder (prøvningsmetoder)
Overensstemmelsesvurdering
Klassifikation
Mærkning

Anneks A, B, etc.
Anneks ZA
ZA 1 - Væsentlige egenskaber og anvendelsesformål
ZA 2 - AVCP systemer (se s. 19)
ZA 3 - Opgaver for NB (notificeret organ) og fabrikant
Opbygningen af Anneks ZA, er defineret i EU-kommissionens seneste template fra juni 2015. Bemærk derfor,
at ældre standarder afviger fra denne opbygning.
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