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

Hvilken aktørrolle har du ift. byggevarer?
Byggevareforordningen definerer fire
typer af erhvervsdrivende, som har
ansvar for, at byggevarer, der er underlagt en harmoniseret standard eller

en ETA, sælges med den lovpligtige
ydeevnedeklaration og CE-mærkning.
De fire typer er fabrikant, importør, distributør og bemyndiget repræsentant.

Diagrammet nedenfor kan hjælpe dig
med at afklare, hvilken aktør du er
- og dermed dine forpligtigelser iht.
byggevareforordningen.

… som jeg sælger under
eget navn / varemærke:

Du er

… som underleverandør
til en anden virksomhed:

Din kunde er
fabrikant

Fabrikant

Jeg fremstiller
byggevarer...

Jeg lader en anden virksomhed fremstille byggevarer, som jeg sælger
under eget navn / varemærke (se Private labeling, s. 23):

Jeg køber byggevarer uden
for EU / EØS og sælger dem
engros i Danmark…

Jeg køber byggevarer inden for
EU og sælger dem til
slutkunder, f.eks. entreprenører
og forbrugere i Danmark…

Jeg køber byggevarer inden for
EU og videresælger dem til distributører, f.eks. byggemarkeder
og grossister i Danmark…

Du er

Fabrikant

… under eget navn / varemærke:
(se Private labeling, s. 23)

Du er

Fabrikant

… under
fabrikantens navn:

Du er

Importør

… under eget navn / varemærke:
(se Private labeling, s. 23)

Du er

Fabrikant

… under
fabrikantens navn:

Du er

Distributør

… under eget navn / varemærke:
(se Private labeling, s. 23)

Du er

Fabrikant

… under
fabrikantens navn:

Du er

Distributør

Bemyndiget
repræsentant

Du er

Jeg repræsenterer en fabrikant, men
producerer ikke selv byggevaren…

Jeg distribuerer en
byggevare, som jeg
ændrer således...

… at overensstemmelsen med
ydeevnedeklarationen påvirkes.

Du er

Fabrikant

… at overensstemmelsen
med ydeevnedeklarationen
ikke påvirkes.

Du er

Distributør

Kend din byggevare

