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CE mærkning
(EN 1090)

- Opgaver og konsekvenser, således som 
Lemvigh-Müller opfatter det…….
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Kort historie
• CE betyder nu European Conformity 

= Europæisk overensstemmelse
• CE mærkning er indført og lavet af EU kommissionen. 

Målsætningen har været fælles standarder for :
Sikkerhed, sundhed og miljø

• CE gælder kun for varer, som skal handels indenfor EU/EØS.
• CE mærket er ikke et kvalitets stempel – men et tegn på at 

visse standarder er overholdt.
• CE mærkning må kun være på de ca. 30 % af 

ståldimensionerne, som er omtalt i lovgivningen.
• CE betyder ikke det er lavet i EU / EØS.
• Når CE direktivet sat til virkning er det forbudt at importerer, 

sælge, markedsfører og bruge ikke godkendt materiale.
• ”Byggevarer” direktivet EN 1090-1, kontrolleres af 

”Energi styrelsen”, af det som kaldes markedskontrollen.
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Systematikken og strukturen
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”Rejse passet”
Mærket der sikre at varen kommer frem og overtrumfer de gamle 
”Type godkendelser” mv.
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Tidslinje

DS

..mv

DIN

ASTM

SIS

Godkendelses organ – ”standard”

DIN

- før 1990 - før 2005

EN normer

- efter 2010

EN normer

EU direktiver

-Armering

DS

AFNOR

JIS

BS

GOST

NS

SAE
Ufravigeligt
krav om CE mærkning 
af stålkonstruktioner og 
”byggevarer produkter”.
- Som det i lang tid har været på
bl.a. legetøj og elektronik.

30/06 - 2012

Nationale type-

godkendelser

Ü

2014
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Hvad skal ”CE” mærkes og hvem skal lytte mest?

Stålkonstruktions folk
og underleverandører, som under 
en eller anden form laver 
detaljer til en konstruktion eller 
byggeri.

En god grund regel er altid :
…er du i tvivl, er du nok omfattet…

Pr. 1. juli 2013 ændres dette
til en forordning : 305/2011/EU
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Direktiver og lovgivning

Bus direktivet 2001/85/EF   

Traktor direktivet 2010/62/EU 

Maskindirektivet
(2006/42/EF)

Bygnings reglementet (10)
Bygget efter EN 1090-1
”CE Mærket” (89/106/EØF) -
305/2011/EU
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BR 10
Bygningsreglementet

EC 3 + NA
Eurocodes + nationale 

standarder

EN 1090-1 – exc. 1, 2, 3 og 4

Svejsning
EN ISO 3834

Stål normer (EN 1090-2) - bl.a

EN 10025 1-6
EN 10219 kolde
EN 10210 varme

EN 10296-2 rustfrie rør
” +ca. 300 andre normer”

Lovgivning

Standarder

Byggevarer
89/106/EØF
(305/2011/EU)
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Stålkonstruktioner og byggevarer – iht. Euro Codes 3

”…en varig del af byggeriet 
– og som har sikkerhedseffekt..””
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En maskine (maskindirektivet) og en stålkonstruktion, som skal laves af CE mærket
stål og slut mærkes med CE

MaskindirektivetStålkonstruktionen
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Hvad betyder det for min hverdag – med at købe
2 længder ”RHS” 100 x 100 x 5 i EN 10210-2 ?

• Fra den 1. juli 2014 skal virksomheden kunne bevise / 
sandsynliggøre – bl.a. via procedurer, at det stål, som bruges 
i ens produkter, er købt og leveret som ”CE” mærket.

• Ens indkøbstekster og tegninger skal efterses.
• Hvis man bliver bedt om det, skal man kunne sporer 

materialet tilbage til leverandøren af hele længden og vise at 
den er leveret med CE mærkning.

• Stumpe styring får en helt anden mening fremover.
• Certifikat styring bliver langt mere omfattende.

• Der påhviler stålgrossisterne en kæmpe opgave med at sikre 
og styre dette fremover.
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”…Det er fint med alle disse dokumentations tiltag –
men er der ikke nogle rigtige faldgrupper ??.....”
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Opsummering af problemstillinger, for en maskinfabrik
- i forbindelse med opnåelse af ”CE mærkning”

Gennemgå egne indkøbs -
og salgstekster for 

opdatering til rigtige normer

Sikre modtage registrering af 
stålet (mærkning mv.)

Sikre at leverandør kan leverer 
CE mærkning og relevant 

certifikat.

Sikre  100% stumpestyring
Få produktionen  og 

produktet beskrevet  i et flow 
med ansvar

Sikre materiale styring i 
almindelighed og certifikat / 

følgeseddel styring.

Når ovenstående er på plads, 
bestille ”CE inspektion / Audit”
- og håbe at man består med 

de forrige 7 kasser.

Sikre den nødvendige 
dokumentation  af ”salget”

og det færdige produkt.

Indkøbs-
opgaver

Produktions-
opgaver

Salgs-/Adm.-
opgaver

Opgave 1

Opgave 8Opgave 7

Opgave 6Opgave 5Opgave 4

Opgave 3Opgave 2
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…et forsøg på den nemme / hurtige løsning….
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Tak fordi I lyttede 

- er der nogle spørgsmål ?

Lemvigh-Müller - Ståldivisionen


