
 

 

 
 

VEJLEDNING 

Formelle krav for CE-mærkede produkter 

De fleste produkttyper skal CE-mærkes, før de må markedsføres i EU. Det gælder 

for eksempel legetøj, maskiner, elapparater og gasprodukter. Man kan se en 

liste over de produktgrupper, som kræver CE-mærkning, på Dansk Standards 

hjemmeside: www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning/produktgrupper 

 

Vi har samlet en generel vejledning om de formelle dokumenter og mærknings-

krav, der er til produkter, før de kan CE-mærkes. 

EU-overensstemmelseserklæring 

En EU-overensstemmelseserklæring er fabrikantens eller importørens erklæring 

om, at et produkt opfylder gældende krav, og lovligt kan markedsføres i Europa. 

Den engelske titel på EU-overensstemmelseserklæringen er ”Declaration of Con-

formity”. Sikkerhedsstyrelsen oplever jævnligt, at fabrikanter og importører for-

veksler ”Declaration of Conformity” med ”Certificate of Conformity”, men disse 

to dokumenter er ikke det samme. Certificate of Conformity er et dokument, som 

bekræfter, at en prøve af produktet er blevet testet og fundet i overensstem-

melse med EU-lovgivningen. Typisk er det et testhus, der udsteder certifikatet. 

I EU-overensstemmelseserklæringen kan fabrikanten henvise til testrapporten 

og Certificate of Conformity, men det kan ikke erstatte erklæringen. 

I EU-overensstemmelseserklæringen skriver fabrikanten under på, at produktet 

er sikkert og opfylder kravene i de gældende direktiver og anden relevant EU-

lovgivning, som produktet er omfattet. Erklæringen skal underskrives af fabri-

kanten og må ikke underskrives af for eksempel et testhus. 

Der skal udarbejdes en EU-overensstemmelseserklæring, før produkter må sæl-

ges i EU. Først når der er lavet en EU-overensstemmelseserklæring for et pro-

dukt, må produktet CE-mærkes. 

Hvis der bliver ændret på produktet, skal erklæringen opdateres. 
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Mærkning 

Ud over CE-mærket, der er det væsentligste mærke på produkter, stiller direkti-

verne og forordningerne krav til yderligere mærkning. 

Når en fabrikant i EU bringer et produkt på markedet, skal produktet være mær-

ket med fabrikantens navn, firmanavn eller varemærke samt postadresse, hvor 

fabrikanten kan kontaktes. Hvis produktet er produceret uden for EU, skal det 

mærkes med importørens navn, firmanavn eller varemærke samt postadresse. 

Hvis der ikke er plads til navn og adresse på produktet, skal det fremgå af salgs-

indpakningen. Produktet skal desuden være forsynet med identifikation i form 

af type-, parti- eller serienummer, eller lignende, så produktet kan identificeres. 

Desuden er der en række obligatoriske produktspecifikke mærkninger, som 

fremgår af de gældende produktstandarder.  

Medfølgende dokumenter 

Fabrikanten og importøren skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvis-

ning og sikkerhedsoplysninger, som indeholder de nødvendige oplysninger for 

sikker og korrekt brug af produktet.  

Brugsanvisningen og sikkerhedsoplysningerne skal være på et klart og forståe-

ligt sprog. I Danmark skal dette være dansk.  

Der kan desuden være obligatoriske produktspecifikke dokumenter, som skal 

medfølge produktet. Dette kan være energimærke og datablad. Dette fremgår 

af de love og forordninger, som det specifikke produkt er omfattet af.  

Visse formelle fejl, for eksempel manglende brugsanvisning på dansk, kan ud-

løse et salgsforbud. 

 


