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Boverkets föreskrifter om CE-märkning av 
byggprodukter; 

Utkom från trycket 
den 26 april 2011 
 

beslutade den 19 april 2011. 
 

Med stöd av 10 kap. 12 § plan- och byggförordningen (2011:338) föreskriver 
Boverket följande. 
 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter om CE-märkning av byggprodukter 
enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) som omfattas av rådets direktiv 
89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om byggprodukter1. 

Generella bestämmelser om CE-märkning finns i artikel 30.1–30.5 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav 
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter 
och upphävande av förordning (EEG) nr 393/9322 samt i lagen (1992:1534) om 
CE-märkning. Regler om CE-märkning av byggprodukter finns förutom i plan- 
och bygglagen även i plan- och byggförordningen. 
 
2 §    Tillverkaren, eller den som representerar honom inom Europeiska unionen, 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet, ansvarar för att CE-
märkning anbringas på själva produkten, på en etikett som är fästad vid produk-
ten, på förpackningen eller på de medföljande handelsdokumenten. 
 
3 §    CE-märkningen ska åtföljas av 

1. i förekommande fall identifikationsnumret för det organ som deltar i 
tillverkningskontrollen, 

2. tillverkarens namn eller identifikationsmärke, 
3. de två sista siffrorna i det årtal då märkningen skett, 
4. förekommande fall numret på EG-intyget om överensstämmelse, samt 
5. i tillämpliga fall, information för att ange produktens egenskaper på 

grundval av de tekniska specifikationerna. 
Informationen ska vara skriven på svenska om produkten ska användas i 

Sverige. 
 
4 §    Av artikel 30.3 i förordning (EG) nr 765/2008 och av 4 kap. 2 § 2 plan- och 
byggförordningen följer att en CE-märkt byggprodukt även måste överensstämma 
med alla tillämpliga krav som fastställs i relevant harmoniserad gemenskapslag-
stiftning som föreskriver om CE-märkning. 
 
5 §    Ett EG-intyg om överensstämmelse ska vara skrivet på svenska om 
produkten ska användas i Sverige och innehålla följande uppgifter 

                                                 
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 12 (Celex 1989L0106), senast ändrat genom 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003, 
EUT L 284, 31.10.2003, s.1 (Celex 32003R1882). 
2 EUT L218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 2008R0765), art. 16.1 i den svenska versionen rättad 
enligt EUT L 102, 23.4.2010, s 54. 
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1. namn och adress till det utfärdande organet, 
2. namn och adress till tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska 

unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet, 
3. beskrivning av produkten (typ, identifiering, användning etc.), 
4. de tekniska specifikationer som produkten överensstämmer med, 
5. de särskilda villkor som gäller för användningen av produkten, 
6. intygets nummer, 
7. i tillämpliga fall, villkor och giltighetstiden för intyget, och 
8. namn och tjänsteställning för behörig person som undertecknat intyget. 

 
6 §    En EG-försäkran om överensstämmelse ska vara skriven på svenska om 
produkten ska användas i Sverige och innehålla följande uppgifter 

1. namn och adress till tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska 
unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet, 

2. beskrivning av produkten (typ, identifiering, användning etc.), 
3. de tekniska specifikationer som produkten överensstämmer med, 
4. de särskilda villkor som gäller för användningen av produkten, 
5. i tillämpliga fall, namn och adress till det godkända organet, och 
6. namn och tjänsteställning för behörig person som undertecknat försäkran på 

tillverkarens eller dennes representants uppdrag. 
                       

 
1. Denna författning träder i kraft den 2 maj 2011. 
2. Genom författningen upphävs Boverkets föreskrifter (BFS 1997:29) om CE-

märkning av byggprodukter, m.m. 
3. CE-märkning som har skett före den 2 maj 2011 enligt den upphävda 

författningen har fortsatt giltighet under förutsättning att CE-märkningen 
överensstämmer med de då gällande kraven. 

4. Ytterligare övergångsbestämmelser finns i förordning (EU) nr 305/2011 av 
den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG3. 

 
På Boverkets vägnar 
 
 
JANNA VALIK 
 
 

 Annika Wessel 
 

                                                 
3 EUT L 88, 4.4.2011, s. 5 (Celex 32011R0305). 


