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Grundläggande information

CE-märkning av byggprodukter
CE-märkning av byggprodukter är
obligatorisk för produkter som omfattas av
en harmoniserad standard (hEN).

 
För produkter, sammansatta produkter och byggsystem där
hEN saknas eller inte kan användas finns möjlighet till CE-
märkning via en Europeiskt Teknisk Bedömning (ETA). Ett
ETA är en teknisk specifikation och beskriver produktens
egenskaper, tillverkningsställen och tillverkningskontroll.
 
Ett ETA utfärdas av ett utsett organ TAB (Technical
Assessment Body).RISE är utsett organ med behörighet att
ställa ut ETA inom samtliga produktområden och är även
Sveriges representant i den europeiska
samarbetsorganisationen EOTA (European Organisation for
Technical Assessment).
Ett ETA tas fram enligt en EAD (European Assessment
Document) som är en harmoniserad teknisk specifikation.
Dessa finns publicerade på www.eota.be
 
Ett ETA ställs vanligtvis ut för en tillverkare och de
tillverkningsställen där tillverkaren väljer att tillverka
produkten.
När ett ETA har utfärdats är det giltigt inom hela EES-området

EUländerna, Island, Liechtenstein och Norge) samt Schweiz
och Turkiet.
Ett ETA gäller så länge som förutsättningarna för ETAt inte
ändras och kan revideras när innehavaren önskar detta.
En tillverkare som har ett ETA skall alltid upprätta en
prestandadeklaration och måste CE-märka produkten som
täcks av ETAt. En dokumenterad egenkontroll av
tillverkningen är också obligatorisk. I många fall måste
egenkontrollen också övervakas av ett behörigt organ. I dessa
fall ställer organet ut ett AVCP-intyg (intyg om bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda) gällande
tillverkningskontrollen.
Tillverkaren ansvarar för att det finns en prestandadeklaration
och att produkten CE-märks
 
 
 
Läs mer på nästa sida ...



Så här går det till
 
Framtagande av ETA i samarbete med oss:
 
Förfrågan
Kontakta oss för som ett första steg på vägen mot CE-
märkning av din byggprodukt. Kontakpersoner hittar du under
certifiering på: www.ri.se 
 
http://www.ri.se/sv/units/certification/contact/Sidor/
default.aspx
 
Offert
Efter en gemensam genomgång av förutsättningarna tar vi
fram en offert för framtagande av ett ETA. Om du så önskar
kan vi även hjälpa till med offert för provningar, inledande
besiktning i fabrik, övervakande besiktning m m.
 
Ansökan
Vi har speciella ansökningshandlingar för ETA. Anpassad
ansökan tas fram av RISE Certifiering för varje ansökan.
 
Framtagande av EAD
I de fall det inte finns någon färdig EAD som passar din
produkt undersöker vi möjligheterna att ta fram en EAD för
just din produkt. EAD tas fram inom ramen för EOTA. Tanken
är att alla byggprodukter skall kunna CE-märkas.
 
Framtagande av ETA
Du som kund förser oss med alla underlag som behövs för att
ta fram ett ETA. Underlagen skall innehålla beskrivning av
produkten, information om avsedd användning, verifikationer
(provningsrapporter, beräkningar m m.) av alla relevanta
egenskaper, beskrivning av egenkontrollen i fabriken, med
mera.
Med hjälp av underlagen tar vi fram ett utkast till ETA.
Utkastet skickas på remiss inom EOTA. Därefter besvaras
eventuella
synpunkter och i vissa fall skickas ett nytt utkast på ny remiss.
Färdigt ETA publiceras normalt på SPs hemsida och
grundläggande information om ETAt publiceras även på
EOTAs hemsida.
 
Övrigt
Mera information finns på www.ri.se och www.eota.eu.
 
 
Välkommen att kontakta oss!
Leif Lundqvist leif.lundqvist@ri.se 010-516 63 10
Stefan Coric stefan.coric@ri.se 010-516 63 11
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RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Division Certifiering

ADRESS
Brinellgatan 4
Box 857, 501 15 Borås

KONTAKT
010-516 50 00
certifiering@ri.se, www.ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.


