
ETA‐Danmark | CE mærkning og 
nationale krav for byggevarer



• CE mærkning handler om at kunne bringe byggevarer på 
markedet i den europæiske union

• Grundlaget for CE mærkning er en europæiske 
harmoniseret specifikation

• De harmoniserede tekniske specifikationer skaber 
grundlaget for at en producent kan udarbejde en 
ydeevnedeklaration for produktets egenskaber

• CE mærkning af byggevarer handler om at skabe et 
grundlag for handel

• CE mærkning handler IKKE om borgernes sikkerhed og 
sundhed – det er et nationalt anliggende.

CE mærkning af byggevarer
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• Godkendelser handler om at kunne bedømme egnetheden 
til anvendelsen af innovative byggeprodukter

• Godkendelser handler også om, at fremme anvendelsen af 
de innovative byggeprodukter og understøtte 
troværdigheden og kvaliteten af de informationer 
producenterne angiver om produkter

• I henhold til CPR er innovative produkter, alle typer 
produkter og byggesystemer som ikke er omfattet af en 
harmoniseret standard

• Det innovative aspekt medfører, at der ikke findes forud 
fastlagte standarder eller specifikationer til at bedømme og 
verificere produktets egenskaber

Godkendelser  ‐ Det filosofiske



• CPR art. 2 (12)»europæisk vurderingsdokument«: et 
dokument vedtaget af organisationen af tekniske 
vurderingsorganer med henblik på udstedelse af 
europæiske tekniske vurderinger

• CPR art. 2 (13) »europæisk teknisk vurdering«: en 
dokumenteret vurdering af byggevarers ydeevne i forhold 
til deres væsentlige egenskaber i overensstemmelse med 
det respektive europæiske vurderingsdokument

Definitioner



Grundlaget for EAD
• Formål:
• Fælles grundlag for 

bedømme et produkts 
ydeevne

• Fælles basis for at 
beskrive et produkts 
ydeevne

• Ikke en bedømmelse 
af et produkt egnethed 
til anvendelsen



EAD Indhold



ETA‐EAD Proces

• EOTA har udarbejdet en detaljeret trin‐for‐trin 
procesbeskrivelse

• Sikre at trin krævet i CPR Annex II følges
• Deadlines i CPR Annex II overholdes
• Sikre koordinering mellem RTAB‐EOTA, EOTA‐TAB, EOTA‐

EC Services og mellem RTAB‐Ansøger
• Sikre en transparent og konsistent sagsbehandling af 

ETA’er
• Sikre tillid og troværdighed af informationerne i en ETA



Nøgleopgaver for ansøgeren

• Ansøgningsskema til RTAB
• Service kontrakt
• Producentens Tekniske Dokumenter
• Fastlægge væsentlige egenskaber/forventet ydeevne
• Kontrakt og første arbejdsprogram
• Kommentere udkast til EAD
• Kommentere udkast til ETA
• Information om CE mærkning 
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• ETA’er handler om at kunne CE mærke innovative eller 
komplekse byggeprodukter

• I henhold til CPR skal produkter omfattet af en 
harmoniseret standard CE mærkes

• Produkter, som ikke er omfattet af en harmoniseret 
standard, kan frivilligt CE-mærkes på baggrund af en ETA

• Hvis man har valgt at få en ETA er det obligatorisk at CE 
mærke

• ETA – European Technical Assessment; Europæisk Teknisk 
Vurdering

• En ETA er en deklaration af egenskaber for 
produkter/systemer, som ikke er omfattet af hEN’er

ETA’er ‐ princip



Dokumenteret vurdering og udtryk af ydeevnen af bestemte
egenskaber for et produkt

 Udstedes af en TAB på baggrund af en ansøgning fra en specific 
producent på grundlag af et Europæisk Vurderingsdokument (EAD)

 Indhold:
 Definition af produktet og dets påtænkte anvendelse

 Ydeevne, udtrykt som en værdi, klasse eller beskrivelse for bestemte
egenskaber, som er fastlagt i enighed mellem ansøgeren og TAB. En TAB 
kan ikke påtvinge egenskaber.

 Tekniske detaljer for implementering af system til vurdering og kontrol af
ydeevnens konstans

 Ingen udløbsperiode

ETA’er



Karakteristika for ETA’er
• Formål: Bringe produkter på markedet

• Målgruppe: Myndigheder

• Udstedes af en TAB på baggrund af en ansøgning fra en specific producent på 
grundlag af et Europæisk Vurderingsdokument (EAD)

• Ingen positive bedømmelses af produktets egnethed til anvendelsen. ETA’en
indeholder alene en beskrivelse af ydeevnen for egenskaber

• Begrænset information om identifikation, levetid, udførelse, installation, 
anvendelse, opbevaring, vedligehold og reperation

• Ingen udløbsperiode

• Ydeevne, udtrykt som en værdi, klasse eller beskrivelse for bestemte 
egenskaber, som er fastlagt i enighed mellem ansøgeren og TAB. En TAB kan 
ikke påtvinge egenskaber.

• AVCP system kun beskrevet med reference til beslutning. Ingen beskrivelser
af opgaver og forpligtelser i ETA’en



Formål med CE mærkning
For producenter fortsætter
formålet fra før 1/7/2013, 
nemlig at den fungerer som
pas – en mulighed for at 
bringe produkter på
markedet i EU uden
handelshindringer ved at 
udtrykke de af producenten
valgte egenskaber på en
fælleseuropæisk måde



Én opfattelse af ETA’er
European Technical Assessment
• Simpel, hurtig, billig
• Kun ydeevne
• Ingen betingelser
• Ingen forudsætninger

European Technical Approval
• Kompleks, langsom, kostbar
• Teknisk bedømmelse baseret

på betingelser og
forudsætninger for 
anvendelse og installation



Udfordringer i forhold til CE mærkede 
produkter – uanset grundlag!!

• Det er ikke entydigt klart om produktet må anvendes
• CE mærkningen viser ikke om produktet er egnet til 
anvendelsen

• CE mærkning siger ikke noget om, hvorvidt nationale 
krav er opfyldt.

• CE mærker og ydeevneerklæringer kan have 
forskelligt indhold, omfang og layout

• Oplysninger om betingelser for brug og installation 
fremgår ikke af CE mærket, men af medfølgende 
dokumenter



Nationale krav
Medlemslande i EU opretholder deres 
nationale bygningsreglementer.
Dette sammen med relevante 
vejledingsdokumenter fastlægger det 
nationale kravniveau

Ydeevnedeklarationen (DoP) bag CE‐
mærkningen vil vise produktets 
egenskaber

Det er de projekterende og de lokale 
myndigheders opgave, at undersøge om de 
egenskaberne for produktet angivet i de 
tekniske specifikationer opfylder de danske 
krav i den specifikke anvendelse

De nationale godkendelser kan understøtte 
dokumentationen af at de gældende krav 
er opfyldt



Nationale krav i normer og brancheregler 
– grundlag

• Forholder sig til kravene i nationale Bygningsreglementer
• Skaber forbindelsen mellem produktegenskaber og 

bygningsreglementernes funktionskrav
• Vil forholde sig til de anvendelsestekniske krav beskrevet 

i kravdokumenter
• Kravene retter sig mod både innovative og etablerede 

produkter
• Baseres på producentens oplysninger om brug, 

anvendelse og installation
• Skal skabe grundlag for at vurdere om produktet er 

egnet til anvendelse i det pågældende land



Nationale godkendelser  ‐ Formål
• Nationale godkendelser er defineret ved, at de dels beskriver 

overensstemmelse med lovkrav, og dels vurderer egnethed til 
anvendelse og installation, samt i visse situationer levetiden.

• Det vil derfor i vidt muligt omfang være muligt, at supplere CE 
mærket med nationale godkendelser og certificeringer på frivillig 
basis.

• Myndighederne i medlemslandende kan ikke opretholde 
obligatoriske nationale godkendelsesordninger for produkter 
omfattet af harmoniserede tekniske specifikationer.

• De nationale godkendelsesordninger er frivillige
• Både nationale krav og egnetheden til anvendelsen er relevante 



Vådrumssystemer – ETAG 022



Vådrumssystemer – nationale krav DK



ETAG 022

• ETAG 022 anvendes fortsat som grundlag for ETA’er
• EOTA er i proces med at konvertere ETAG’s til EAD’er
• Konvertering af ETAG 022 forventes startet i 2016
• Konvertering vil skulle ske i overensstemmelse med format for EAD’er
• ETA‐Danmark har ansvaret
• Det forventes at samle den oprindelige EOTA Arbejdsgruppe
• Arbejdet skal være afsluttet medio 2019



Krav skal forhindre…



Så man ikke skal bruge…



Tak for opmærksomheden
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