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ETA-Danmark A/S

ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk 
Standard

ETA-Danmark A/S er akkrediteret og notificeret 
af Trafik- og Bygningsstyrelsen til at udstede 
Europæiske Tekniske Vurderinger i henhold til 

Byggevareforordningen (EU) 305/2011

ETA-Danmark A/S udsteder nationale 
godkendelser for byggevarer – VA, MK og TGA

ETA-Danmark A/S er akkrediteret af DANAK og 
notificeret af Miljøstyrelsen til at udstede 

verifikationer af miljøteknologier

ETA-Danmark er medlem af EOTA, WFTAO og 
UEAtc
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Genbrug og genanvendelse i byggeriet

Grafik: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen



Genbrugte og genanvendte 
byggematerialer - Definitioner

• Genanvendelse: Byggevarer som 
bearbejdes og anvendes til et andet 
formål end oprindeligt.

– Eksempel: Granuleret beton til veje, 
genanvendt tagpap, der granuleres 
og bruges som tilslag til 
asfaltproduktion, anvendelse af 
affaldstræ til spånplader

• Genbrug: Byggevarer som de-
installeres og bruges til det samme 
som oprindeligt

– Eksempel: Vinduer og mursten



Dokumentation ift. 
Bygningsreglementets krav



Hvad er tilstrækkelig 
dokumentation?
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Det er nødvendigt at søge om 
dispensation, såfremt der ikke kan 
dokumenteres de egenskaber for en 
byggevare, der er forudsat for 
opfyldelse af bygningsreglementet.



Byggevareforordningen

• Europæisk regulativ: Regulation (EU) No 305/2011 –
Byggevareforordningen (CPR)

– http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/pro
duct-regulation/index_en.htm

• Sikkerhed og sundhed - 7 væsentlige egenskaber

– Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

– Brandsikring

– Hygiejne, sundhed og miljø

– Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen

– Beskyttelse mod støj

– Energibesparelser og varmeisolering

– Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

• Underliggende produktstandarder og ETA’er med krav 
angående CE-mærkning af den aktuelle byggevare

• IKKE ET KVALITETSSTEMPEL

• IKKE EN GODKENDELSE IFT ANVENDELSEN



Byggevareforordningen

• Handler om at kunne deklarere en 

ydeevne for bestemte egenskaber for et 

byggeprodukt og påføre CE mærket

• CE mærket betyder, at egenskaberne for 

produktet er bestemt og udtrykt på en 

fælleseuropæisk måde

• CE mærket betyder at produktet er 

fremstillet og kontrolleret i 

overensstemmelse med en europæisk 

teknisk specifikation

• CE mærkning må ikke forveksles med 

nationale godkendelser og CE mærket 

siger ikke noget om, hvorvidt nationale 

krav er opfyldt.

• CE mærket er ikke et kvalitetsmærke



Ydeevnedeklarationen

• Baseret på en harmoniseret standard eller en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA)

• Hvis der foreligger en harmoniseret standard eller der er udstedt en ETA, så skal der 
udarbejdes en ydeevnedeklaration og man skal CE mære

• Ydeevneerklæringen er den eneste måde at deklarere en ydeevne for harmoniserede 
egenskaber

• Handler om at skabe handel, og ikke om, at sikre sikkerhed og sundhed

• Ingen grænseværdier relateret til egnethed til anvendelsen

• Producenten vælger egenskaberne



To veje til CE mærkning
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CE Mærkning

• En harmoniseret standard

• Produkter, som ikke er omfattet  eller kun 
delvist omfattet af en harmoniseret 
standard: En Europæisk Teknisk Vurdering 
(ETA) baseret på et Europæisk 
Vurderingsdokument (EAD)



Hvornår er en 
byggevare ikke omfattet 
af en standard

For eksempel:

• Materialet er ikke omfattet

• Anvendelsen er ikke omfattet

• Klasser eller grænseværdier er ikke 
anvendelige

• Krav til produktionskontrol ikke 
anvendelige



Byggevareforordningen og 
genanvendte/genbrugte byggevarer

• Europa Kommissionen har erkendt at genbrugte og genanvendte 
byggevarer også skal kunne CE mærkes i henhold til 
Byggevareforordningen

• Europa Kommissionen har tilkendegivet retningslinjer for hvornår den 
oprindelige CE mærkning fortsat kan betragtes som gældende

• Der stilles forslag om en FAQ om dette på Kommissionens hjemmeside

• ETA-Danmark har sammen med Dansk Standard bidraget til en 
følgegruppe under Trafik- og Byggestyrelsen om informationsmateriale

• Markedet efterspørger CE mærkning



Udfordringer

Lovgivning

• Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. 
november 2015 om 
miljøbeskyttelse 
(miljøbeskyttelsesloven)

• Bekendtgørelse  nr. 1309 af 18. 
december 2012 om affald 
(affaldsbekendtgørelsen) –
herunder regler om PCB

• Bekendtgørelse  nr. 1414 af 30. 
november 2015 om anvendelse af 
restprodukter og jord til bygge- og 
anlægsarbejder  og om anvendelse 
af sorteret, u-forurenet bygge- og 
anlægsaffald 
(restproduktbekendtgørelsen)

• Byggeloven og 
Bygningsreglementet

• Byggevareforordningen EU 
305/2011

Teknisk

• Kan produktet stadig opfattes som 
omfattet af standarden?

• Er produktet fortsat egnet til 
anvendelsen?

• Opfylder produktet fortsat ydeevne 
krav i Bygningsreglementet?

• Kan de standardiserede metoder til 
at bestemme produktets ydeevne 
fortsat bruges?

• Hvordan kan man dokumentere de 
essentielle egenskaber og 
holdbarheden?

• Ved man det hele med CE 
mærket? 



Eksempler på genbrugte og 
genanvendte 
byggematerialer

Genbrug Genanvendelse

Mursten Spånplader

Vinduer Gipsplader

Trægulve Isoleringsmaterialer

… …

Grundlag for dokumentation:

• Hvad er kravene til produktet?

• Er produktet omfattet af eksisterende 
standarder?

• Tages der højde for relevante egenskaber i 
eksisterende standarder?

• Hvad er kendskabet til eventuelle uønskede 
stoffer?

• Er der kendskab til råmaterialets variation?

• Ældre produkter kan være produceres efter 
andre krav, end de eksisterende

• Begrænsede anvendelsesmuligheder som følge 
af genbrug (højere krav til nye bygninger) 



Kilde: EPF (2012)

Eksempel spånplader

Anvendelse af genanvendeligt træ

CE-mærkes iht. EN 13986 (anvendelig for råtræ og 
genanvendeligt træ)

Ca. 50% af genanvendeligt træaffald anvendes til spånplade
produktion

+ Logistik ift. affaldshåndtering (internt og eksernt)

+ Tilpasset produktionsanlæg

+ Mekanisk sortering af metaller

+ Mekanisk sortering af andre urenheder, melamin etc.

+ Håndtering af biprodukter

+ Løbende analyser af råmateriale

+ Løbende analyser på færdigvaren



Fokuspunkter ifm. genbrugte 
og genanvendte 
byggematerialer

• Hvem har ansvaret

• Er byggevaren egnet

• Har byggevaren de egenskaber, som
man forventer

• Er der farlige stoffer i byggevaren

• Gælder særlige forhold omkring
anvendelse, design og installation

• Læs TBST information “Kend din 
Byggevare”

• Der kommer mere om genbrugte og 
genanvendte byggevarer
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