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

CE-mærket kort fortalt
CE-mærket kan beskrives
som en byg
gevares varedeklaration og skal ledsages af dokumenter, hvor
byggevarens
ydeevne
præsenteres. Når en byggevare er CE-mærket, kan
den markedsføres og sælges frit i hele EU.

Byggevareforordningen kræver, at
følgende information følger med
byggevaren fra fabrikant til kunde:
• Selve CE-mærket, inkl. væsentlige ydeevner og referencer,
• en ydeevnedeklaration / DoP Declaration of Performance,
• anvisninger, f.eks. i form af en
brugsanvisning, monteringsvejledning og sikkerhedsoplysninger,

I Danmark skal ydeevnedeklarationen formuleres på enten dansk
eller engelsk.
CE-mærkningen skal som udgangspunkt sidde på byggevaren. I nogle
situationer, kan CE-mærkningen
dog anbringes på emballagen eller
stilles til rådighed i medfølgende
dokumenter. Når ydeevnedeklarationen videregives kan det ske elektronisk, f.eks. i form af en henvisning til en hjemmeside.
Kravet om CE-mærkning følger af
EU’s byggevareforordning (CPR),
når en byggevare er omfattet af
en harmoniseret standard (hEN)
for byggevaretypen eller en frivillig
ETA (Europæisk Teknisk Vurdering)
for den konkrete byggevare.
Byggevarer, der ikke er underlagt en
hEN eller ETA, må ikke CE-mærkes.
I disse tilfælde kan fabrikanten enten søge om at få en frivillig ETA,
så byggevaren kan CE-mærkes, eller vælge at markedsføre og sælge
byggevaren uden CE-mærkning.
CE-mærket kan ikke betragtes som
et kvalitetsmærke eller en godkendelse af byggevaren. At en byggevare er CE-mærket, er heller ikke
ensbetydende med, at den

må anvendes i et hvilket som
helst byggeri eller anlægsarbejde
i Danmark. Der kan være nationale byggebestemmelser, der stiller
særlige krav til byggevaren i forhold
til byggeriets eller anlægsarbejdets
konkrete anvendelse.
Her kan CE-mærket og ydeevnedeklarationen gøre det lettere for
kunden at vurdere, om den konkrete
byggevares
egenskaber
gør den egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet, og om byggevaren ved bestillingsarbejder er
i overensstemmelse med kundens
bestilling.
Ydeevnedeklarationen er grundlaget for CE-mærkningen. Når en
fabrikant CE-mærker en byggevare,
står fabrikanten således inde for, at
byggevarens ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede
ydeevne, og at byggevaren er
udarbejdet ved brug af en harmoniseret standard eller ETA.
For nogle typer af byggevarer
kræves det, at et prøvnings- og /
eller certificeringsorgan (notificeret
organ) deltager i processen som
supplement til fabrikantens egen
produktionskontrol (se s. 18-19).

• og i helt særlige tilfælde et
sikkerhedsdatablad jævnfør
REACH-forordningen.
REACH er betegnelsen for EU’s
forordning vedrørende registrering,
vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier i EU. REACH
fastsætter pligter for virksomheder
i EU, der producerer, importerer,
distribuerer eller anvender kemiske
stoffer eller blandinger heraf.
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Alle dokumenterne skal følge byggevaren fra fabrikanten via en evt.
importør og distributør til kunden,
f.eks. entreprenører, byggetekniske
rådgivere og kunder / bygherrer.
CE-mærket (se s. 24) giver sammen
med ydeevnedeklaratioen (se s. 25)
et overblik over byggevarens evne
til at præstere eller yde efter en
given hensigt.
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