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Hva skal jeg snakke om?

217.12.2021

– Detaljer rundt produktdokumentasjon

– System for vurdering og verifikasjon av byggevares ytelser

– Hvordan utarbeide en ytelseserklæring og CE-merking?



Pålegg om innsendelse av produktdokumentasjon

317.12.2021

– Vi sendte pålegg om opplysninger til produsenter, distributører og leverandører om 
produkter, som er av typen behandlet trekledning til utvendig bruk, med oppgitt 
ytelse Euroklasse D (brann).

– VI ba om å få oversendt: 

– Kopi av CE-merke

– Ytelseserklæring 

– Bruksanvisning

– Testrapport fra produsenter



Skillet mellom omsetning og bruk

417.12.2021

Produsentene skal 
dokumentere egenskaper 
til produktet

Ansvarlige foretak i byggesaken 
skal vurdere om produktet kan 
brukes i det aktuelle byggverk
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System for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser



Forskrift om omsetning og dokumentasjon 
av produkter til byggverk (DOK)

617.12.2021
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Hvordan utarbeide en ytelseserklæring? 



Eksempel på ytelseserklæring

817.12.2021

① Ytelseserklæringen skal ha et referansenummer. 
Referansenummeret kan være det samme som varetypens unike 
identifikasjonskode.

② Autorisert representant er en aktør som har fått skriftlig fullmakt 
fra en produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med 
visse oppgaver. Dette kan utelates dersom produsenten ikke har en 
slik representant.

③ I ytelseserklæringen skal det oppgis hvilket system for vurdering og 
verifikasjon av byggevarers ytelser (AVCP) som er lagt til grunn for 
behandlet trekledning for utvendig bruk. 

④ Ytelsene for hver av byggevarens vesentlige egenskaper må oppgis. 
Verdi eller klasse må angis for minst en egenskap
Dersom noen av ytelsene ikke kan deklareres, skal det stå NPD («no
performance determined» = ingen ytelse angitt).
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Hvordan utarbeide CE-merking?



Eksempel på CE-merking

1017.12.2021

[1] Viser til de to siste sifrene i årstallet da CE-merket ble påført 
byggevaren for første gang.

[²] Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet.

[³]Varetypens unike identifikasjonskode.

[4] Beskrivelse av byggevaren og dens tilsiktede bruk.

[⁵] CE-merkingen skal inneholde informasjon om byggevarens 
ytelser og egenskaper. Bare relevante egenskaper i henhold til 
ytelseserklæringen skal tas med. Egenskaper som refereres med 
NPD skal ikke stå i CE-merkingen.

Bildet kan ikke 
vises.
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Takk for oppmerksomheten!
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