CE-mærkning og ydeevnedeklaration (skabeloner)
De generelle punkter, som CE-mærket og ydeevnedeklarationen skal indeholde, jf. byggevareforordningens: ”Artikel 9 - Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen” og ”Artikel 6
- Ydeevnedeklarationens indhold” og ”Bilag III - Ydeevnedeklaration”.
De egenskaber, der skal deklareres I henhold til Anneks ZA i den relevante harmoniserede standard
(hEN) eller ETA (Europæisk Teknisk Vurdering).
Deklarering jf. Byggevareforordningens artikel 6 og 9 +
Bilag III + Anneks ZA i relevant
standard eller ETA.
Y

Supplerende bemærkninger til de
værdier, som skal deklareres.
(Skabelon)
CE-mærkningen efterfølges af de to sidste
cifre i årstallet for det år, hvor CEmærkningen først blev anbragt.

År:

(Year)
Ydeevnedeklarationens referencenummer:

No

Ydeevnedeklarations referencenummer, jf.
artikel 9, stk. 2, i Byggevareforordningen.

(Reference number of the declaration of
performance)

Varetypens unikke identifikationskode /
henvisning til den varetype, som
ydeevnedeklarationen er udarbejdet for, jf.
artikel 6, stk. 2, litra a), i
Byggevareforordningen.
Byggevarens tilsigtede anvendelse, eller evt.
en liste over tilsigtede anvendelser som
forudset af fabrikanten i overensstemmelse
med den gældende harmoniserede tekniske
specifikation.
Fabrikantens navn, registrerede firmanavn
eller registrerede varemærke og
kontaktadresse, som krævet i henhold til
artikel 11, stk. 5, i Byggevareforordningen.

Varetypens unikke identifikationskode:
1

2

3

4

5

6a

(Unique identification code of the producttype)

Tilsigtet anvendelse:

(Intended use/es)

Fabrikant:

(Manufacturer)
Bemyndiget repræsentant:

En evt. bemyndiget repræsentant skal ikke
fremgå af CE-mærkningen.

(Authorised representative)
System eller systemer til vurdering og
kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):

AVCP-systemet skal ikke fremgå af CEmærkningen.

(System/s of assessment and verification of
constancy of performance)
Harmoniseret standard (hEN):

(Harmonised standard)

Notificeret organ / Notificerede organer:

(Notified body/ies)

6b

Europæisk vurderingsdokument (EAD):

(European Assessment Document)
Europæisk teknisk vurdering (ETA):

(European Technical Assessment)
Teknisk vurderingsorgan (TAB):

(Technical Assessment Body)

Notificeret organ / notificerede organer:

(Notified body/ies)

7

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
(Declared performance/s) De væsentlige
egenskaber som fastsat i de harmoniserede
tekniske specifikationer for den eller de
tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt
2. (Se Anneks ZA i den relevante hEN)

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

8

Da en fabrikant kan udarbejde en
ydeevnedeklaration udelukkende på
grundlag af enten en harmoniseret
standard eller en ETA, som er udstedt for
varen, bør disse to forskellige situationer i
punkt 6a og 6b behandles som
alternativer, men kun en af dem kan
anvendes i en given ydeevnedeklaration. I
dette eksempel refereres der til en hEN,
hvormed punkt 6b udgår.
Ydeevnerne, der skal deklareres, udgør
kernen i CE-mærket. De ydeevner, som
skal deklareres, fremgår af Anneks ZA i
den relevante harmoniserede standard
(hEN) eller ETA.

Referencenummeret på den harmoniserede
standard og dennes udstedelsesdato
(dateret reference).
Identifikationsnummeret på det/de
notificerede organ/organer. Når navnet på
det/de notificerede organ/organer anføres,
er det vigtigt, at betegnelsen anføres på
originalsproget uden oversættelse til andre
sprog.
Referencenummeret på det europæiske
vurderingsdokument (EAD) og dets
udstedelsesdato.
Referencenummeret på den europæiske
vurdering og dens udstedelsesdato.
Navnet på det tekniske vurderingsorgan,
som har udstedt den relevante ETA.
Identifikationsnummeret på det/de
notificerede organ/organer.
De væsentlige egenskaber i
ydeevnedeklarationen (DoP’en) skal
medtages i CE-mærket. Væsentlige
egenskaber, som er deklareret NPD i DoP’en,
kan undlades i CE-mærket.

Referencenummeret for den specifikke
og/eller relevante tekniske dokumentation,
der er anvendt, skal ikke fremgå af CEmærkningen.

Referencenummeret for den specifikke
og/eller relevante tekniske dokumentation,
der er anvendt, og de krav, varen opfylder.

www

Link til online kopi af ydeevnedeklarationen

Hvis du vil uploade en kopi af
ydeevnedeklarationen til et websted, kan du
angive linket her.

S

Underskrevet for fabrikanten og på dennes
vegne af: [Navn], [Sted], [Dato] og
[Underskrift]

Underskrift mv. skal ikke fremgå af CEmærkningen.

Kend din byggevare

Deklarering, jf. Byggevareforordningens artikel 6 og 9 +
Bilag III + Anneks ZA i relevant
standard eller ETA.
Y

Ydeevnedeklaration (DoP)
(Skabelon)

År:

(Year)

Ydeevnedeklarationens referencenummer:
No

(Reference number of the declaration of
performance)

Varetypens unikke identifikationskode:
1

2

3

4

5

6a

(Unique identification code of the producttype)

Tilsigtet anvendelse:

(Intended use/es)

Fabrikant:

(Manufacturer)

Bemyndiget repræsentant:

(Authorised representative)

System eller systemer til vurdering og
kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):

(System/s of assessment and verification of
constancy of performance)
Harmoniseret standard (hEN):

(Harmonised standard)

Notificeret organ / Notificerede organer:

(Notified body/ies)
6b

Europæisk vurderingsdokument (EAD):

(European Assessment Document)
Europæisk teknisk vurdering (ETA):

(European Technical Assessment)
Teknisk vurderingsorgan (TAB):

(Technical Assessment Body)
Notificeret organ / notificerede organer:

(Notified body/ies)

7

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
(Declared performance/s) De væsentlige
egenskaber som fastsat i de harmoniserede
tekniske specifikationer for den eller de
tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt
2. (Se Anneks ZA i den relevante hEN)

Da en fabrikant kan udarbejde en
ydeevnedeklaration udelukkende på
grundlag af enten en harmoniseret
standard eller en ETA, som er udstedt for
varen, bør disse to forskellige situationer i
punkt 6a og 6b behandles som
alternativer, men kun en af dem kan
anvendes i en given ydeevnedeklaration. I
dette eksempel refereres der til en hEN,
hvormed punkt 6b udgår.
Ydeevnerne der skal deklareres udgør
kernen i DoP’en. De ydeevner, som skal
deklareres fremgår af Anneks ZA i den
relevante harmoniserede standard (hEN)
eller ETA.

Supplerende bemærkninger til de
værdier, som skal deklareres
De to sidste cifre i årstallet for det år, hvor
CE-mærkningen først blev anbragt, skal ikke
fremgå af DoP’en.
Ydeevnedeklarations referencenummer, jf.
artikel 9, stk. 2, i Byggevareforordningen.
Valget af nummeret er overladt til
fabrikanten. Dette nummer kan være det
samme som varetypens unikke
identifikationskode, der er anført i punkt 1 i
modellen.
Varetypens unikke identifikationskode /
henvisning til den varetype, som
ydeevnedeklarationen er udarbejdet for, jf.
artikel 6, stk. 2, litra a), i
Byggevareforordningen.
Byggevarens tilsigtede anvendelse, eller evt.
en liste over tilsigtede anvendelser som
forudset af fabrikanten i overensstemmelse
med den gældende harmoniserede tekniske
specifikation.
Fabrikantens navn, registrerede firmanavn
eller registrerede varemærke og
kontaktadresse som krævet i henhold til
artikel 11, stk. 5, i Byggevareforordningen.
Dette punkt medtages og udfyldes kun, hvis
der er udnævnt en bemyndiget
repræsentant. I så tilfælde anføres navn og
kontaktadresse på den bemyndigede
repræsentant, hvis beføjelser omfatter
opgaverne i artikel 12, stk. 2, i
Byggevareforordningen.
Nummeret på det gældende system eller de
gældende systemer til vurdering og kontrol
af byggevarens ydeevnes konstans (AVCP),
jf. bilag V til Byggevareforordningen.
Anvendes der flere systemer, anføres de alle
her.
Referencenummeret på den harmoniserede
standard og dennes udstedelsesdato
(dateret reference).
Identifikationsnummeret på det/de
notificerede organ/organer.
Referencenummeret på det europæiske
vurderingsdokument (EAD) og dets
udstedelsesdato.
Referencenummeret på den europæiske
vurdering og dens udstedelsesdato.
Navnet på det tekniske vurderingsorgan,
som har udstedt den relevante ETA.
Identifikationsnummeret på det/de
notificerede organ/organer.
For hver af de væsentlige egenskaber, den
deklarerede ydeevne, efter niveau eller
klasse eller i en beskrivelse i forbindelse
med denne egenskab eller for egenskaber,
for hvilke der ikke deklareres nogen
ydeevne, anvendes bogstaverne »NPD«

(No Performance Determined — ingen
ydeevne fastlagt).

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

7.x

Deklareret ydeevne, jf. Anneks ZA i hEN/ETA

8

Referencenummeret for den specifikke
og/eller relevante tekniske dokumentation,
der er anvendt, og de krav, varen opfylder.

Dette punkt medtages i en
ydeevnedeklaration, hvis der er anvendt
specifik teknisk dokumentation og/eller
relevant teknisk dokumentation i
overensstemmelse med artikel 36-38 i
forordning (EU) nr. 305/2011.

www

Link til online kopi af ydeevnedeklarationen

Hvis du vil uploade en kopi af
ydeevnedeklarationen til et websted, kan du
angive linket her.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes
vegne af: [Navn], [Sted], [Dato] og
[Underskrift]

Ydeevnen for den vare, der er anført
ovenfor, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i
overensstemmelse med
Byggevareforordningen på eneansvar af den
fabrikant, der er anført ovenfor.

S

Kend din byggevare

