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CE-märkta byggprodukter 

Skruvpålar ingår i byggprodukter 

Obligatoriskt. Sedan 1 Juli 2014 måste byggprodukter ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att 

få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk 

bedömning (ETA) 

Att handla och jobba med byggprodukter i Europa i dag innebär ökat ansvar men också många fördelar. Det är 

viktigt att känna till reglerna.  

Tillverkare, upphandlare/ byggherre, entreprenörer måste känna till de nya reglerna i den harmoniserad 

standard SS-EN-1090 gällande byggprodukter. Om företaget enbart arbetar med montering av ovanstående så 

måste man kunna reglerna i SS-EN 1090-1. Observera också att alla delar som ingår och ska monteras i en 

bärande konstruktion ska vara CE-märkta. 

Tillverkaren: måste uppföra en prestandadeklaration och CE-märkning där det framgår avsedd användning för 

byggprodukten. De ska också ange prestanda för väsentliga produktegenskaper.  

Upphandlare/ byggherre: ansvarar för att de svenska byggreglerna följs och i upphandlingen beskriva ett 

utförandekrav och hänvisa till en harmoniserad standard. 

Entreprenör: måste känna till reglerna i SS-EN 1090-1. Man får inte sälja produkter som omfattas av en 

harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta. Det är viktigt att du som säljer byggprodukter som 

omfattas av en harmoniserad standard efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos dina 

leverantörer. 

Summering om vad upphandlare/byggherre/entreprenören måste lära sig om CE- märkningar? 
• Det är tillverkaren som CE-märker (SS- EN 1090-1) 
• Kraven vid utförande och montering (SS-EN 1090-2) 
• Ställ rätt krav vid upphandling och kontrollera dem vid utförande 
 
Vad är en byggprodukt?  
”varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk 
eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven 
för byggnadsverk.” 
• Släpps på marknaden 
• Avsedd att byggas in varaktigt i ett byggnadsverk 
• Påverkar byggnadsverket i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet 
 
Källa: 
CE-märkning av byggprodukter: http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/ 

 

Krav på CE-märkning av byggprodukter från den 1 juli 2013  http://news.cision.com/se/boverket/r/krav-pa-ce-

markning-av-byggprodukter-fran-den-1-juli-2013,c9214842 

 

CE-märkning för dig i entreprenad http://sbi.se/uploads/source/files/SBD/presentationer-14/SBI_Boverket.pdf 

Använd rätt produkter i dina byggprojekt: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/ce-dig-for.pdf 
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