
Nya krav på CE-märkning av byggprodukter välkomnas 
 
Den 1 juli 2013 ska byggprodukter som säljs inom EU  vara CE-märkta och ha 
en prestandadeklaration. Sveriges Stenindustriförbu nd välkomnar de nya 
kraven eftersom de skapar förutsättningar för en ök ad konkurrens inom EU. 
 
Medlemsföretagen i Sveriges Stenindustriförbund säljer produkter som omfattas av 
kraven och flera av dem har redan börjat ta fram prestandadeklarationer och CE-
märka. Sveriges Stenindustriförbund anordnade i september en första utbildning i en 
planerad serie utbildningar om hur stenföretagen ska möta de nya EU-kraven. 
 
– Natursten är förstahandsvalet för många stora upphandlare av exempelvis 
kantsten. De kan vara trygga med att stenbranschen anpassar sig till de nya 
reglerna. Natursten har inga kemiska komponenter, därför är det lättare för oss än för 
många andra byggprodukter att leva upp till de nya kraven, säger Kai Marklin, 
ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.  
 
Sveriges Stenindustriförbund har som mål att samtliga berörda medlemsföretag ska 
leva upp till kraven när de träder ikraft. 
 
– Vi tar vårt ansvar och hoppas att upphandlare av natursten sätter sig in i de nya 
möjligheter som de kommande EU-kraven för med sig. Vi för gärna en dialog med 
större upphandlare om detta och räds inte en ökad konkurrens, säger Kai Marklin.  
 
EU:s Byggproduktförordning trädde i kraft den 24 april 2011 och har ersatt 
Byggproduktdirektivet. De flesta nya bestämmelserna träder dock i kraft först den 1 
juli 2013. I Sverige blir den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter 
blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns. 
 
Byggproduktförordningen ska få handeln med byggprodukter att fungera bättre på 
den inre marknaden genom enhetliga provnings- och bedömningsmetoder. 
Tillverkarna slipper därmed att testa och märka sina produkter på olika sätt i varje 
land. Istället ska produkten CE-märkas efter det att tillverkaren upprättat en så kallad 
prestandadeklaration. I denna ska det framgå vad produkten är avsedd att användas 
till och vilken prestanda den har vad gäller olika väsentliga egenskaper. 
 
Läs mer om Byggproduktförordningen (CPR) på Boverkets webbplats: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Byggprodukter/Bygg--och-
anlaggningsprodukter/Byggproduktforordningen/  
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Kai Marklin, ordförande 
Sveriges Stenindustriförbund 
Tel. 070-953 64 20 


