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To veje til CE-mærkning
Der er to veje til CE-mærkning af en byggevare. Byggevaredirektivets normale CE-mærkning og
CE-mærkning på baggrund af en såkaldt ETA. Men der er stor forskel på, om en byggevare
mærkes på den ene eller den anden måde
Hvis en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, er en CE-mærkning af byggevaren
ifølge dansk lovgivning altid obligatorisk. Fx er der udgivet en harmoniseret standard for
huldækelementer DS/EN 1168, hvilket betyder, at alle huldækelementer skal CE-mærkes.
For at undgå at CE-mærkning virker unødigt bremsende for udviklingen af byggevarer, som
ligger udenfor de harmoniserede standarder, findes der dog endnu en mulighed for at CE-mærke
en byggevare. Denne mulighed går under betegnelsen ETA.
For at en producent af en byggevare, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard, kan få
udstedt en ETA for sit produkt, skal producenten ansøge EOTA (European Organisation of
Technical Assessment Bodies) om at iværksætte udarbejdelsen af en ETAG (European
Technical Assessment Guidelines). Når denne ETAG foreligger, kan der udstedes en ETA for
produktet, og når en ETA foreligger, kan og skal den ansøgende producent CE-mærke den
pågældende byggevare.
Da forkortelsen ETA første gang blev lanceret, dækkede den over ordene European Technical
Approval - altså en europæisk teknisk godkendelse. Senere er forkortelsen blevet ændret til at
dække over ordene European Technical Assessment – altså en europæisk teknisk vurdering.
Ændringen fra at være en godkendelse til nu blot at være en vurdering har ført til en del
misforståelser. Der skal dog ikke herske tvivl om, at:
- En ETA (og den deraf følgende mulighed for CE-mærkning) skal ikke opfattes som en
godkendelse – der er kun tale om et vurderingsgrundlag.
Det er helt frivilligt (for alle andre end selve ansøgeren af ETAGen) om man som producent vil
CE-mærke på baggrund af en ETA.
- En ETA er et resultat af en kommerciel beslutning. Den må ikke forveksles med en
national godkendelse.
Det er Betonelement-Foreningens opfattelse, at nogle leverandører af fx inserts og
indstøbningsløft lægger op til, at fabrikker generelt er forpligtet til kun at indkøbe og anvende CEmærkede produkter. Men det skal understreges, at der ingen forpligtelse er til at anvende
byggevarer, der er CE-mærkede på baggrund af en ETA.

- Der er ingen myndigheder eller andre, der kan stille krav om, at byggevarer skal CEmærkes efter en ETA.
Det er Betonelement-Foreningens vurdering, at flere af de leverandører af byggevarer som fx
indstøbningsdele, der har bekostet en ETAG og et efterfølgende CE-mærke, ikke tilstrækkeligt
tydeligt informerer om, at A’et har skiftet betydning fra Aproval til Assessment – altså fra egentlig
godkendelse til blot et vurderingsgrundlag.
Dybere information:
Det er Europa Kommissionen der beslutter, om det i den enkelte sag er nødvendigt med
egentlige guidelines. I sager, hvor produktet ligger tæt op ad produkter omfattet af en
harmoniseret standard eller sager, der omhandler mere innovative produkter, kan der udarbejdes
såkaldte CUAP-betingelser, som umiddelbart kan føre til viderebehandling.
Viderebehandling/vurdering af både ETAG og/eller CUAP finder sted i et udvalg under det
europæiske organ EOTA. Vurderingen i udvalget går typisk på, om ETAGen på fornuftig vis
beskriver testmetoder, vurderingskriterier og lignende – vurderingen omfatter altså på ingen
måde om produktet opfylder normkrav, myndighedskrav og lignende.
På grund af, at EOTA skal kunne behandle ansøgerne om en ETA med en grad af fortrolighed,
bliver sagen kun behandlet i EOTA´s udvalg. Der er med andre ord ingen nationale
myndigheder, nationale normudvalg eller lignende relevante interessenter, der bliver bekendt
med sagen, før den endelige ETA foreligger.
Man kan sige generelt, at en ETA i Byggevaredirektivet har samme juridiske status som en
harmoniseret standard, idet begge typer dokumenter er nævnt på lige fod i direktivet som
harmoniserede tekniske specifikationer. Men ETAen er ikke ensidigt forpligtende og da ETAen er
udstedt for et specifikt produkt til en specifik producent, ligger der ikke nogen forpligtelse for
andre producenter af tilsvarende produkter til også at søge en ETA og CE-mærke deres
produkter. Selv om en ETA ikke er en godkendelse, så kan den bagvedliggende CUAP eller
ETAG dog sagtens være et nyttigt værktøj for brugeren til at vurdere, om produktet er egnet til
anvendelse i en aktuel situation.
Yderligere information om ETA kan findes på http://www.etadanmark.dk/frontorg.htm.
Vores danske repræsentant i EOTA er afdelingschef Thomas Bruun fra ETA-Danmark.
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