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Guide CE-märkning av fönster 

 

  

 
  

Bakgrund 
Fönster och ytterdörrar omfattas av byggproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 305/2011) och den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och 
vara CE-märkta för att få säljas inom EU.  

Syftet i byggproduktförordningen med CE-märkning är att möjliggöra en jämförelse av produkter från olika 
leverantörer och därmed underlätta handel inom EU. 

Fönster är ofta konfigurerade produkter som anpassas efter kundens önskemål. Vissa prestandatal är beroende 
av produktens utformning (t.ex. U-värde), andra prestandatal följer grundplattformen (t.ex. lufttäthet).  

Att beräkna U-värden på objektspecifika produkter är komplext och kräver omfattande manuellt arbete eller 
anpassade systemlösningar. Administrativt kan det vara svårt för producenter att redovisa värden som beror på 
konfigurationen direkt på produkten eller bifogat med produkten.  

Med anledning av detta rekommenderas två olika förhållningssätt för att redovisa prestandadeklarationen.  

Lagerprodukter eller standardprodukter 
För lagerprodukter redovisas prestanda för normstorleken både på en etikett på fönstret (CE-märkningen) och 
på ett medföljande dokument (prestandadeklarationen). Prestandadeklarationen kan tillhandahållas i 
pappersform eller digitalt. 
 

Definition lagerprodukt 
1. En lagerprodukt har en på förhand fastställd specifikation.  
2. En lagerprodukt tillverkas seriemässigt i större volymer med ett fåtal varianter på storlekar, glas, 

poster, etc.  
3. En lagerprodukt finns ofta tillgänglig för snabb leverans.  

 

Objektspecifika produkter 
För en objektspecifik produkt redovisas prestandan för normstorleken i en prestandadeklaration som 
företrädesvis tillhandahålls digitalt på företagets webbsida. Dock, på begäran skall alltid prestandadeklaration 
kunna ges i pappersform. När prestandadeklarationen skickas med i pappersform bör den vara tydligt 
separerad från övrig dokumentation, såsom orderdokumentation. Prestandan behöver inte anges på CE-
märkningsetiketten.  

Kravet är att individmärkning vid CE-märkningen på fönstret tydligt går att koppla till redovisningen i 
prestandadeklarationen. Förslagsvis används littramärkning för att skapa spårbarhet mellan prestanda-
deklaration och produkt.  

För information och som underlag för projektering kan ett snitt på U-värdet för hela ordern redovisas i 
offerten. Enligt EU-praxis, kan på begäran även specifika prestanda redovisas i orderdokumentationen.  

OBS! Det som anges i prestandadeklarationen är deklarering av prestanda för produkten i enlighet med den 
harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. Allt annat är information om produkten och ska ej förväxlas med 
deklarerade prestanda. 

Definition objektspecifika produkter 
1. En produkt som offereras på begäran av kund med unika krav på utformning av storlekar, glas, 

poster, spröjs.  
2. Prestandan påverkas av den orderspecifika utformningen.  

 
 


	Bakgrund
	Lagerprodukter eller standardprodukter
	Definition lagerprodukt
	Objektspecifika produkter
	Definition objektspecifika produkter

