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Stålkonstruktioner i byggeriet skal CE-mærkes - senest 1. juli 2014 
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HVILKE PRODUKTER 

SKAL CE-MÆRKES? 

Komponenter til bærende stål-

konstruktioner i byggeriet skal 

CE-mærkes senest 1. juli 2014. 

Det gælder f.eks.: 

- stålrammer  

- søjler  

- altaner, altangange 

- antennemaster 

- udvekslinger og beslag 

- halvtage, cykelskure etc. 

- trapper og gelændere 

 

Komponenter uden bærende 

funktion skal ikke CE-mærkes. 

Det gælder f.eks. havelåger, cy-

kelstativer og postkasser. Dele, 

der fremstilles på byggepladsen, 

skal heller ikke CE-mærkes. 

 
 

HVAD SKAL CERTIFICE-

RES? 

Virksomheder, der fremstiller 

komponenter til bærende stålkon-

struktioner, skal have et certifice-

ret produktionsstyringssystem. 

 

Systemet skal f.eks. sikre, at 

svejsere har den rigtige uddan-

nelse, og at svejseprocedurerne er 

dokumenteret, foruden at produk-

terne skal mærkes og deklareres 

korrekt - blot for at nævne nogle 

eksempler. 

Overordnet er formålet, at pro-

dukterne skal opfylde det, der 

kræves af sikre stålkonstruktioner 

i moderne byggeri. 

 
 

HVORFOR CE-

MÆRKNING? 

Formålet er at sikre, at varerne 

kan handles frit over landegræn-

ser i Europa – vel og mærke uden 

at sikkerheden sættes over styr.  

CE-mærkning er det officielle 

tegn på, at produkter opfylder de 

europæiske regelsæt. 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD KAN DANCERT 

HJÆLPE MED? 

Dancert har landets største erfa-

ring og ekspertise i certificering 

af byggevarer. Som en del af 

Teknologisk Institut trækker 

Dancert altid på nogle af landets 

allerbedste eksperter.  

 

Når Dancert står for certifice-

ringsprocessen, har du god mu-

lighed for at finde den direkte vej 

igennem ’CE-mærknings-

junglen’. 

 

HVORDAN KOMMER DU 

VIDERE? 

Kontakt Dancert og få en dialog 

om, hvordan vi kan skræddersy 

en certificeringsproces til din 

virksomhed. 

Du kan også få et bud på tid og 

pris for certificeringen. 

 

VIL DU VIDE MERE? 

På www.dancert.dk findes mange  

oplysninger om certificering, CE-

mærkning  og regler for byggeva-

rer.  

 

 

KONTAKT 

Gitte Susan Olsen  

Tlf.  7220 2206 

Mail   gso@teknologisk.dk 

Claus Dalbøge 
Tlf.  7220 1696 

Mail   clda@teknologisk.dk 
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