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Dokumentation skal på dagsorden
Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for 
byggeprodukter



Hvorfor er dokumentation af 
byggevarer vigtigt?









Hvad er en byggevare?



I Byggevareforordningens (CPR) forstand er en byggevare 
et produkt eller et system, når den fremstilles og bringes i 
omsætning med henblik på, at den skal indgå varigt i et 

byggeri eller dele heraf, og hvis byggevarens ydeevne har 
indflydelse på byggeriets ydeevne for så vidt angår de 

grundlæggende krav til byggeriet...



Byggevarer kommer i mange former og anvendes til 
mange forskellige ting!

Man kan ikke stille samme krav til alle 
byggevarer,…



…men man kan godt stille fælles krav til 
dokumentationsformen…

…..også til dokumentation af cirkulære byggevarer.



Byggevareforordningen har til formål at sikre fri 
bevægelighed for byggevarer i EU!



Forventninger til byggevarer



En byggevare skal være egnet til anvendelsen. I 
Danmark er det Bygningsreglementet som stiller 
funktionskrav.

?

?

Krav til byggevarer
reguleres af EU

Krav til bygninger reguleres
nationalt



?

?

For mange byggevarer er dokumentationskravene fastlagt 
af Byggevareforordningen, der blev implementeret i 2011 
og trådte fuldt i kraft i 2013.

Ikke alle byggevarer er omfattet Byggevareforordningen -
det kræver at der findes en harmoniseret specifikation 
enten i form af standarder eller europæiske 
vurderingsdokumenter (EAD’er)

ca. 600  harmoniserede standarder (lovpligtig)
ca. 150 EAD’er (frivillig)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33


?

?

Væsentlige egenskaber (BWR):
1. Mekanisk styrke
2. Brandsikring
3. Hygiejne, sundhed og miljø NB!
4. Sikkerhed ved brug
5. Beskyttelse mod støj
6. Energibesparelse
7. Bæredygtig brug af naturressourcer NB!

NB! Metoder endnu ikke fuldt implementeret



Hvad er CE-mærkning ikke:

▪ CE-mærkning er ikke en godkendelse til anvendelsen

▪ CE-mærkning er ikke et kvalitetsstempel

▪ CE-mærkning sikrer ikke at byggevaren lever op til de 
krav der stilles til bygningen 



Hvad er CE-mærkning:

▪ CE-mærkning fortæller på ydeevnedeklarationen (DOP) i 
et harmoniseret sprog om byggevarens egenskaber

▪ CE-mærkning er fabrikantens garanti for at varens 
ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede 
ydeevne

▪ CE-mærkning har til formål at sikre fri handel af 
byggevarer... 



Ydeevnedeklarationen er DOKUMENTET:

▪ Her oplyses om byggevarens ydeevne mht. ALLE de 
væsentlige egenskaber, der er fastlagt i en harmoniseret 
standard eller ETA for den tiltænkte anvendelse.

▪ Min. 1 ydeevne skal deklareres.

▪ Fabrikanten kan vælge ikke at deklarer nogen værdi –
angives med NPD i ydeevnedeklarationen.

▪ Hvis en fabrikant har oplyst ”NPD” for en egenskab, må 
fabrikanten ikke give nogen oplysninger om ydeevnen for 
denne egenskab.



Uafhængig af krav til CE-mærkning eller ej:

▪ Byggevarer må kun markedsføres, hvis de er egnet til den 
anvendelse den markedsføres eller sælges til.

▪ Markedsføring af byggevarer må ikke ske ved anvendelse 
af urigtige eller urimeligt mangelfulde angivelser, der er 
egnede til at vildlede om bygevarens lovlige anvendelse i 
byggeri eller om varens egenskaber.



Hvem gør hvad?



Fabrikanten er ansvarlig
for byggevaren og de 
ydeevner der deklareres

?

?

Rådgiver og udførende er
ansvarlige for at byggevaren
er egnet til anvendelsen

Bygherren er ansvarlig for 
at bygningen overholder
Bygningsreglementets krav



?

?

Krav til byggevarer
reguleres af EU

Krav til bygninger reguleres
nationalt

The ”missing” link!



?

?

Krav til byggevarer
reguleres af EU

Krav til bygninger reguleres
nationalt

The ”missing” link!

Fra ydeevnedeklaration til funktionsbaseret krav i 
bygningsreglement:

▪ Meget krævende teknisk opgave at specificere 
ydeevnekravene til et produkt på grundlag af funktionskrav.

▪ Behov for at der bygges bro mellem det funktionsbaserede 
Bygningsreglement og de specifikke egenskaber.
▪ Eksempelsamling om brandsikring er et eksempel på en 

sådan brobygning

▪ Projektarbejde støttet af InnoBYG og GI sætter fokus på 
Innovative Bæredygtige byggematerialer.



?

?

Eksempel - Grundlag for vurdering af egnethed?



Hvordan adskiller cirkulære 
byggevarer sig fra lineære?



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

Eksempel: Granuleret beton til veje eller beton tilslag, 
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, gulvbrædder og mursten.



Grafik: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

En cirkulær byggevare skal også være egnet til 
anvendelsen… så umiddelbart ingen forskelle…



Grafik: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

…men de harmoniserede standarder mangler 
eller omfatter ikke alle cirkulære byggevarer…



Cirkulære byggevarer vil få andre egenskaber 
end lineære



Cirkulære byggevarer kræver noget ekstra end lineære

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 eksternt)

+ Tilpasset produktionsanlæg

+ Mekanisk sortering af metaller

+ Mekanisk sortering af andre urenheder, melamin 
etc.

+ Håndtering af biprodukter

+ Løbende analyser af råmateriale

+ Løbende analyser på færdigvaren



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? 



Få mere at vide…



Der findes meget generel information om dokumentation af 
byggevarer, men byggevarer er ikke ens og de anvendes til 
mange forskellige formål.

For cirkulære byggevarer bør der tages udgangspunkt i 
konkrete byggevarer med specifik anvendelse når 
dokumentationen skal etableres. 

https://byg-erfa.dk/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12304?locale=en
http://www.kenddinbyggevare.dk/
http://www.kenddinbyggevare.dk/
http://www.kenddinbyggevare.dk/
https://realdania.dk/nyheder/seneste-nyt/2017/guide-til-dokumentation-af-groenne-produkter-til-byggeriet_25042017
http://vhgb.dk/media/1429/vhgb_kvikguide_krav_genbrugte_genanvendte_byggematerialer.pdf
http://byggevareinfo.dk/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en
http://sbi.dk/Pages/Genbrug-af-byggevarer.aspx


Tak for opmærksomheden…


