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Obligatorisk CE-märkning av natursten
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Den välkända symbolen för CE-märkning kommer att 
synas allt mer. Från och med den 1:a juli 2013 är den 
obligatoriskt även för naturstensprodukter.

Samarbetsprojektet SME4stone 
ger råd om obligatorisk 
CE-märkning av natursten
Efter den 1:e juli 2013 är CE-märkning 
obligatorisk. Kravet gäller även natursten. 
Information om detta har getts på årsmö-
ten, nyhetsbrev och olika seminarier.  Vi vill 
här påminna såväl producenter/leverantö-
rer som köpare och kravställare om detta 
och samtidigt berätta om vad SME4stone 
kan göra för att hjälpa er i denna process.

SME4stone är ett samnordiskt projekt 
med fokus på att hjälpa stenproducenter 
och leverantörer med flera i frågor som 
rör standardisering och produktkrav. 
SINTEF Byggforsk är projektledare och 
övriga deltagare i projektet är branschför-
eningarna: Sveriges Stenindustriförbund, 
Norsk Bergindustri och FINSTONE samt 
forskningsorganisationer, konsulter och 
standardiseringsorganen i Norge, Sverige 
Finland och Danmark. Vi har även en 
hemsida www.nordicstones.org där vi in-

formerar om projektet, kurser, seminarier 
och mycket annat. 

Det är viktigt att förstå att CE-märkningen 
inte är en kvalitetsmärkning. CE-märket 
bekräftar att produkten är tillverkad och 
kontrollerad i enlighet med krav i de 
europeiska produktstandarderna. Hur bra 
kvaliteten är framgår av producentens 
deklaration. Hur höga krav som ställs i ett 
visst byggprojekt framgår av beställarens 
specifikationer. Det kan t ex vara nationella 
föreskrifter eller kommuners regelverk.

Endast produkter som är CE-märkta får 
saluföras på den europeiska marknaden. 
Ett fåtal stenprodukter omfattas dock inte 
av kravet på CE-märkning. Ett exempel är 
bänkskivor som ändå skall uppfylla den 
kommande produktstandardens krav på 
ursprungsidentifikation, mått, toleranser 
och de tekniska egenskaper som skall 
provas/verifieras. Notera att det är färdiga 
produkter som kan CE-märkas och inte 
råblock eller halvfabrikat som t ex skivor! 
Dessa skall dock märkas med namn, ur-
sprung, leverantör mm. Spårbarheten hos 
produkten går många gånger via skivor 
och råblock till stenbrottet så dessa är en 
viktig del i kvalitetskedjan.

Grundkraven för att få CE-märka en 
produkt är att man låter prova produk-

tens tekniska egenskaper och inför ett 
kvalitetssystem med egenkontroll i pro-
duktionen. OBS! Det är producenten eller 
leverantören som sätter på CE-märket. 
Både nationellt tillverkade och importe-
rade stenprodukter skall CE-märkas. I 
Danmark finns redan kravet att natursten 
skall vara CE-märkt. 

Till sist ett upprop: En revision av standar-
derna för marksten har nyss genomförts. 
Nu arbetar vi med en revidering av övriga 
produktstandarder och uppmanar fler 
företag att delta aktivt! Kontakter till oss 
som arbetar med revideringen finns på vår 
hemsida. Produktstandarder som revide-
ras just nu är Råblock, Råskivor, Plattor 
för beklädnad, Formatsågade plattor, 
Plattor för golv och trappor samt Takskif-
ferstandarderna. Dessutom kommer en 
helt ny standard för bänkskivor. 

Europeisk standardisering av 
natursten sker i följande kommittéer

• TC 246 Natursten
• TC 178/WG2 Marksten
• TC 128/SC8 Skiffertak mm
• TC 125 Murverk av natursten


