
-märkning 



Vad är syftet med CE-
märkningen? 

• Produkter inom som säljs inom Europeiska 

Unionen ska vara säkra för användaren 

(gäller både människor och djur) 

• Ge produkttillverkare en möjlighet att relativt 

enkelt nå ut till marknaden genom 

självcertifiering 

• Fri handel inom gemenskapen 

• Detta skapades genom ”New Approach” 

 

 



Vad ska CE-märkas? 
• Cirka 20 produktgrupper omfattas av kraven 

på CE-märkning. Dessa regleras via  

CE-märkningsdirektiven. 

 

• Dessa direktiv tar över det generella 

produktsäkerhetsdirektivet. 

 

• Dessa typer av produkter måste CE-märkas. 

 

• Andra produkter får inte CE-märkas. 

 



Vad innebär CE-märket? 
 

 

Du som tillverkare eller importör tar ansvar 

för att produkten uppfyller de regulativa 

krav som ställs vad gäller säkerhet, hälsa 

och miljö. 

 

 



Vad krävs för att få  
CE-märka? 

• Tillverkaren eller en representant inom 
unionen ska ta fram en  
”Försäkran om överensstämmelse” 
(Declaration of Conformity) 
 

• Visa att produkten uppfyller de väsentliga 
kraven i direktiven 
 

• Upprätta en teknisk fil. Det tekniska 
underlaget för CE-märkningen. 

 



1) Välj vilka direktiv som är applicerbara 



Direktiv 

• EMC direktivet 2004/108/EC 

• Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EC 

• R&TTE 1999/5/EC 

• Maskindirektivet 2006/42/EC 

 

• Allmänna produktsäkerhetsdirektivet 

2001/95/EC 

 

 



Direktiv 

• Det finns även direktiv för t.ex: 

oATEX 

oMedicin 

o Fyrverkerier 

o Leksaker 



Harmoniserade 
standarder 

• Harmoniserade standarder används för att 

visa att man uppfyller de väsentliga kraven i 

direktiven. 

• Man behöver inte använda dessa (!) men att 

uppfinna egna bevismetoder är ett 

omfattande arbete med en omfattande 

riskanalys och ger inte presumtion. 

• Detta kan dock vara nödvändigt i vissa fall 

där det inte finns standarer som täcker in fall 

på en specifik produkt. 



Hierarki av standarder 
• Generisk standard 

(Täcker in allt som inte har en specifik std.) 

• Produktfamiljstandard 
(T.ex. IT eller belysning) 

• Produktstandard 
(innehåller ofta även funktionskrav) 

• Horisontell standard  
(applicerbar oavsett produkttyp) 

 

• Basstandard (beskriver mätmetoder) 



Olika typer av standarder 

• Partikulär 
En tilläggsstandard som behandlar en specifik 
produktgrupp 

• Kollateral  
En standard som behandlar ett specifikt fenomen, t.ex. 
EMC, med avseende på säkerhet. 

• Amendment (tillägg) 

• Komponentstandard  
(t.ex. batterier eller kontaktdon) 

• Harmoniserad standard 
En ”godkänd” standard som blivit publicerad i Official 
Journal. 



1) Välj vilka direktiv som är applicerbara 

2) Välj harmoniserade standarder 



Harmoniserade EMC  
Standarder 

• EN 55022 (Emission, IT produkter) 

• EN 55024 (Immunitet, IT produkter) 

• EN 55015 (Belysning) 

• EN 55013 / 55020 (Radio och TV mottagare) 

• CISPR 32 

• + 150 andra… 



Harmoniserade LVD 
standarder 

• EN 60950-1, IT 

• EN 61010-1, Laboratorie utr., mät/kontroll utr. 

• EN 60335-1, Hushålls apparater och liknande 

bruksföremål 

Underliggande standarder: 

• EN 60950-22, IT/Utr. för installation utomhus 

• EN 61010-2-10, Lab.utr. upphettning av 

material  



1) Välj vilka direktiv som är applicerbara 

2) Välj harmoniserade standarder 

3) Utför provning och granskning 



Teknisk fil 

Provning och granskning bevisar 

överensstämmelse på en eller ett fåtal 

produkter.  

 

Den tekniska filen visar hur denna produkt är 

tillverkad och att alla produktindivider 

tillverkas på samma sätt. Intern 

kvalitetskontroll. 



Innehåll i teknisk fil 
• Uppgifter om tillverkaren och produkten 

• Konstruktion- och tillverkningsunderlag, t.ex. 
schema, layoutfiler, BOM-lista 

• Provningsrapporter 

• Lista över tillämpade standarder, även 
komponentstandarder 

• Lista över säkerhetskritiska komponenter 

• Märkning av produkten (varningssymboler etc.) 

• Manual och ev. reservdelslista 

• Resultat av riskanalys 

• RoHS (Nya krav 2013-01-03, riskanalys, EN 50581) 

• WEEE 

 



Riskanalys 

• Krav för vissa produkter som t.ex. rörliga 

maskiner, medicinprodukter, 

laboratorieprodukter. 

 

• Ovanlig konstruktion? 

 

• Täcks alla risker av harmoniserad standard? 

 



1) Välj vilka direktiv som är applicerbara 

2) Välj harmoniserade standarder 

3) Utför provning och granskning 

4) Teknisk fil 



Declaration of Conformity 
(DOC, Deklaration om 

överensstämmelse) 

• Tillverkarinformation 

• Produktinformation 

• Vilka direktiv som applicerats 

• Vilka harmoniserade standarder som använts 

för att uppfylla direktivens krav 

• Underskrift av ansvarig person 

 

 



1) Välj vilka direktiv som är applicerbara 

2) Välj harmoniserade standarder 

3) Utför provning och granskning 

4) Teknisk fil 

5) Declaration of Conformity  


