
050117

VÄGLEDNING VID CE-MÄRKNING

Patrik S Johansson, Växjö

Svenska Gjuteriföreningen
Box 2033, 550 02  Jönköping

Telefon 036 - 30 12 00
Telefax 036 - 16 68 66

info@gjuteriforeningen.se
http://www.gjuteriforeningen.se



CE-märkning

1

Innehållsförteckning Sida

TILLKOMST   2

1 INLEDNING   2
2 EU   2
2.1 EG-rätt   3
2.2 EES   4
3 PRODUKTDIREKTIV   4
3.1 CE-märket   4
3.2 Harmoniserade standarder   5
3.3 Tillverkarens ansvar   5
3.4 Tredjepartsorgan   6
3.5 Marknadskontroll   6
3.6 Produktområden för CE-märkning   6
4 MASKINDIREKTIVET   7
4.1 Definition och tillämpningsområde   7
4.2 Undantag   8
4.3 Grundläggande krav   8
4.4 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt direktivbilaga 1   9
4.5 Certifiering   9
4.6 Certifiering av farliga maskiner 10
4.7 Anmälda organ 10
5 BEGAGNADE OCH OMBYGGDA MASKINER OCH PRODUK-

TIONSLINJER 11
5.1 Köp av begagnade maskiner från EU-land 11
5.2 Import av begagnad maskin från land utanför EU 11
5.3 Ombyggnad av ej CE-märkta maskiner 11
5.4 Ombyggnad av CE-märkta maskiner 12
5.5 Nya produktionslinjer 12
5.6 Ombyggnad av produktionslinjer 13
6 LÅGSPÄNNINGSDIREKTIVET 14
6.1 Definition och tillämpningsområde 14
6.2 Undantag 14
6.3 Grundläggande krav 14
6.4 Certifiering 14
6.5 Anmälda organ 15
7 DIREKTIVET OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 15
7.1 Definition och tillämpningsområde 15
7.2 Undantag 15
7.3 Grundläggande krav 16
7.4 Certifiering 16
7.5 Anmälda och behöriga organ 16
8 MYNDIGHETS- OCH FÖRETAGSFÖRTECKNING 17
9 REFERENSER 20

©2005,  Svenska Gjuteriföreningen



CE-märkning

2

Tillkomst

Denna skrift har tagits fram inom projektet ”Utredning kring direktiv och regelverk
beträffande arbetsmiljöaspekter vid inköp, försäljning och installation av utrustning”.
Skriften bygger på litteraturstudier och kontakter med myndigheter och företag.

1.  Inledning

På 1980-talet började dåvarande EG ta fram lagstiftning om hälso- och säkerhetskrav som
produkter måste uppfylla för att få säljas och brukas inom medlemsländerna. Lagstiftningen
gjordes i form av direktiv som innebar att företag själva blir ansvariga för produkters säkerhet
genom krav på teknisk dokumentation och provning. Nationella myndigheter kontrollerar
sedan att produkter som säljs uppfyller kraven. I och med Sveriges inträde i EU har hela
produktlagstiftningen implementerats i svensk lagstiftning.

I början av 90-talet infördes CE-märket för att ge tillverkare möjlighet att visa att en produkt
överensstämmer med dessa säkerhetskrav. Begreppet CE-märkning brukar dock definieras
som hela certifieringsproceduren med dokumentation, provning och övriga krav.

Svenska gjuterier och andra företag som köper, säljer eller bygger om maskiner och
produktionslinjer kan bli ansvariga för att utföra CE-märkning. De direktiv som då är aktuella
är främst maskindirektivet samt direktiven om lågspänningsutrustning och elektromagnetisk
kompatibilitet.

I denna skrift ges en bakgrund om EU, genomgång av maskindirektivet samt direktiven om
lågspänningsutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet. I och med att det finns utrymme
för tolkning av lagstiftningen om vad som gäller vid köp och försäljning av begagnade
maskiner samt ombyggnad av maskiner och produktionslinjer gås detta igenom i ett separat
kapitel.

2.  EU

EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag i form av mellanstatliga avtal som ingåtts mellan
medlemsländerna. Fördragen fungerar som en slags grundlagar för EU. För att EU ska kunna
anta lagstiftning på ett visst område måste det finnas rättslig grund för detta i fördragen. I EG-
rättsliga sammanhang brukar fördragen kallas för primärrätt.

EU: s verksamhet består av tre delar och brukar illustreras med tre pelare. Den första pelaren
består av det ursprungliga EG-samarbetet, den andra pelaren utgörs av den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken och den tredje pelaren omfattar polissamarbete och straffrätts-
ligt samarbete d.v.s. inrikespolitiskt arbete.

Det är framförallt inom den första pelaren som EU kan utarbeta regler som gäller för alla
medlemsländerna. EU-ländernas nationella parlament har delegerat beslutanderätt till EG. Det
innebär att EU: s institutioner kan lagstifta i de nationella parlamentens ställe. I EG-sam-
arbetet ingår bland annat den ekonomiska monetära unionen och handelspolitik. EG-rättens
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regelverk kan träda in på i stort sett vilket område som helst eftersom principer som fri rörlig-
het för varor, tjänster, personer och kapital har stor betydelse inom många områden.

2.1  EG-rätt

Namnet EG-rätt kommer av att besluten fattas inom EU:s första pelare. De regler som EUs
institutioner bestämmer kallas därmed sekundärrätt eller rättsakter.

Rättsakter

De olika typer av rättsakter som EU:s institutioner kan besluta om inom EG-rätten är huvud-
sakligen:

Förordningar

En förordning som har trätt i kraft gäller direkt och likadant i alla medlemsländer som en del
av den nationella lagstiftningen. Det brukar kallas för att en förordning har direkt effekt. Den
direkta effekten betyder att ett medlemsland, efter att en förordning har antagits, inte behöver
göra någonting mer för att den ska gälla i medlemslandet. Ett medlemsland får inte göra
någonting som går emot det som sägs i förordningen. Om det visar sig att ett medlemslands
nationella regler säger någonting annat än en gällande förordning är det förordningen som
gäller.

Direktiv

Ett direktiv innehåller regler som beskriver en rättslig nivå inom ett område. När ett direktiv
har antagits av EU är det upp till vart och ett av medlemsländerna att inom en bestämd
tidsperiod överföra direktivet till den nationella lagstiftningen. Ett direktiv börjar gälla i ett
medlemsland när medlemslandet meddelat att reglerna finns i landets lagstiftning. Om ett
medlemsland inte inför direktivet i tid kan i vissa fall direktivet gälla med direkt effekt.

Beslut

Ett beslut innehåller regler som ska följas av den eller de som beslutet är riktat till. Det kan
vara ett medlemsland eller en person. Beslutet börjar gälla när den som beslutet riktar sig till
har fått del av beslutet.

Gemenskapsrättens företräde

Regler i gemenskapsrätten har företräde framför nationella regler vilket betyder att de alltid
ska följas. Om medlemsländerna har egna regler som inte stämmer med gemenskapsrätten är
landets egna regler ogiltiga. Om det är oklart hur en regel i gemenskapsrätten ska läsas och
förstås är det i sista hand EG-domstolen som avgör frågan och förklarar vad EG-rätten säger.
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Medlemsländerna och EU:s institutioner måste sedan följa EG-domstolens domslut och
vägledning, dess så kallade praxis, som är en del av gemenskapsrätten.

2.2  EES

EU har ingått ett avtal med länder som står utanför EU: s institutionella system kallat EES,
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De anslutna länderna har övertagit det materiella
regelverket om fri rörlighet av varor och tjänster, personer och kapital samt konkurrensreg-
lerna och huvuddelen av den harmoniserade lagstiftningen. EES utgörs idag av EU-länderna
samt Norge, Island och Liechtenstein.

3.  Produktdirektiv

I mitten av 1980-talet började EG ta fram produktdirektiv som angav de väsentliga hälso- och
säkerhetskrav produkter måste uppfylla för att få säljas och brukas inom medlemsländerna.
Produktdirektiven har sedan överförts till medlemsländernas nationella lagstiftning med exakt
den kravnivå direktiven anger. Detta medför att svenska företag bara behöver följa den
nationella lagstiftningen om produktsäkerhet. Skyldighet att uppfylla kraven gäller alla länder
som ingår i EES.

3.1  CE-märket

CE-märket infördes i början av 90-talet för att ge tillverkare möjlighet att visa att en produkt
överensstämmer med alla de säkerhetskrav som produktdirektiven kräver. Ett CE-märke
innebär då att produkten får säljas fritt inom EU och att den i oförändrat skick inte behöver
provas på nytt. Bestämmelse hur CE-märket ska se ut finns i lagen SFS 1992:1534 om CE-
märkning.

Om flera direktiv är aktuella för en produkt ska den trots det bara ha ett enda CE-märke.

Minsta höjd på CE-märket är 5 millimeter. Val av färg och appliceringssätt, exempelvis
etiketter eller gravyr, är valfritt. Grundvillkoret är att märket ska vara synligt och läsbart.

Bild 1. Utformning av CE-märket.
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3.2  Harmoniserade standarder

Produktdirektiven är inte strikt specificerade utan anger de grundläggande hälso- och säker-
hetskraven. Detaljtillämpningar som tillverkande företag behöver känna till för att uppfylla
direktivens krav finns i särskilda harmoniserade standarder som är godkända av EU-kom-
missionen. Det är frivilligt att följa dessa EU-standarder och tillverkare kan välja att använda
andra sätt att visa överensstämmelse med direktiven. En produkt som uppfyller en EU-
standard kopplat till ett direktiv anses dock juridiskt uppfylla direktivens krav.

De harmoniserade standarderna tas fram av tre europeiska standardiseringsorgan. CEN arbetar
med standardisering inom det mekaniska området, CENELEC inom det elektriska området
och ETSI inom telekommunikation.

Standarderna ska överföras till nationella standarder. Medlemsländernas standardiserings-
organ ska göra överföringen utan att standardernas innebörd ändras. Nationella beteckningar
på dessa standarder ska kompletteras med prefixet EN och innehålla samma nummer som
EUs standardiseringsorgan använt. I Sverige är ett exempel på sådan överförd standard SS-EN
292-1 Maskinsäkerhet.

SSR, Sveriges Standardiseringsråd är huvudman för svensk standardisering. Standardisering
utförs sedan av de erkända standardiseringsorganen SIS Swedish Standards Institute som är
medlem i CEN, SEK Svenska Elektriska Kommissionen medlem i CENELEC, ITS Informa-
tionstekniska standardiseringen medlem i ETSI.

EU-standarder grupperas som A-, B- och C-standarder. En A-standard behandlar grund-
läggande principer, B-standard behandlar säkerhetsanordningar och principer inom ett visst
område och kan tillämpas på en mängd olika maskintyper, C-standard behandlar direktivens
säkerhetskrav på en viss maskintyp. C-standarder finns för de flesta typer av serietillverkade
maskiner. För gjutmaskiner finns det specifika standarder, ett exempel är SS-EN 1247 om
säkerhetskrav på skänkar, tappningsutrustning, centrifugal- och stränggjutmaskiner.

De globala standardiseringsorganen ISO och IEC fastställer så kallade ICS-koder för att
klassificera standarder. Alla svenska standarder har ICS-koder , även CEN och  CENELEC
använder sig av detta system och klassificerar alla standarder med en eller flera ICS-koder.
ICS koderna har en hierarkisk uppbyggnad med olika ämnesgrupper vilket möjliggör en
nedbrytning från övergripande innehåll till mer detaljerat. Exempel på IEC-kod är 13.110.00
som innefattar standarder om maskinsäkerhet.

Lista över harmoniserade standarder finns på http://www.newapproach.org. Där går man in på
”Directives & Standards”. För varje direktiv finns en länk till förteckning över de harmoni-
serade standarder som gäller för det direktivet. SSR Sveriges Standardiseringsråd och SIS har
förteckning över alla svenska standarder, hos SIS kan standarder köpas.

3.3  Tillverkarens ansvar

Tillverkaren har själv ansvar att se till att hans produkter följer alla de direktiv som är aktuella
för den typen av produkt det gäller och att alla krav på dokumentation och provning är
uppfyllda.
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3.4  Tredjepartsorgan

För vissa produkter som anses särskilt riskfyllda eller måste provas krävs i direktiven att
tillverkaren ska vända sig till oberoende tredjepartsorgan. Dessa organ är erkända av EU: s
medlemsstater att utföra provning, certifiering, kontroll och utfärda bevis om
överensstämmelse i enlighet med produktdirektiven.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, ansvarar för att bedöma och utse
svenska ”anmälda organ” (Notified Bodies) samt ”behöriga organ” (Competent Bodies) och
”utsedda organ” (Conformity Assessment Bodies).

Anmälda organ får utfärda EG-bevis om överensstämmelse medan behöriga organ endast får
utföra mätningar. Utsedda organ får utföra bedömning av överensstämmelse enligt ett så
kallat MRA-avtal. Dessa avtal innebär att en tillverkare i tredje land kan prova sina produkter
i det egna landet mot de krav som gäller inom EU.

3.5  Marknadskontroll

Varje medlemsland har skyldighet att genom marknadskontroll följa upp hur direktiven
efterlevs vilket genomförs av nationella myndigheter. De kontrollerar att produkter som säljs
uppfyller kraven och att CE-märkning finns. I Sverige finns cirka 15 myndigheter som
ansvarar för marknadskontroll. SWEDAC är ansvarig för samordning av marknadskontrollen
på den svenska marknaden.

3.6  Produktområden för CE-märkning

Flera direktiv kan gälla samtidigt för en produkt. Det är direktiven eller de nationella lagar
som direktiven omsatts i som anger vad de gäller respektive inte gäller för. Direktiven anger
ett tillämpningsområde som identifierar de produktgrupper som täcks av direktiven. I vissa
fall anges också produktgrupper som är uteslutna men som kan ingå i andra direktiv.

På den försäkran om överensstämmelse som tillverkaren utfärdar ska alla gällande direktiv
anges. All övrig teknisk dokumentation ska utarbetas efter varje gällande direktiv.

De produktdirektiv som finns med krav på CE-märkning är drygt ett 20-tal och anges i listan
nedan.

Produktområde Direktiv Tillsynsmyndighet

Lågspänningsutrustning (LVD) 73/23/EEG Elsäkerhetsverket
Enkla tryckkärl 87/404/EEG Arbetsmiljöverket
Leksaker 88/378/EEG Konsumentverket
Byggprodukter 89/106/EEG Boverket
Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) 89/336/EEG Elsäkerhetsverket
Personlig skyddsutrustning 89/686/EEG Arbetsmiljöverket/

Konsumentverket
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Icke-automatiska vågar 90/384/EEG SWEDAC
Medicintekniska produkter 90/385/EEG Läkemedelsverket
Gasapparater 90/396/EEG Räddningsverket
Värmepannor 92/42/EEG Boverket
Medicintekniska produkter 93/42/EEG Läkemedelsverket
Explosiva varor för civilt bruk 93/15/EEG Räddningsverket
Utrustning och säkerhetssystem
i explosionsfarliga omgivningar 94/9/EG Elsäkerhetsverket/

Arbetsmiljöverket
Fritidsbåtar 94/25/EG Sjöfartsverket
Hissar 95/16/EG Boverket
Tryckbärande anordningar 97/23/EG Arbetsmiljöverket
Maskiner (MD) 98/37/EG Arbetsmiljöverket
Medicintekniska produkter 98/79/EG Läkemedelsverket
Radio- och teleterminalutrustning 1999/5/EG Post- och telestyrelsen
Linbanor 2000/9/EG Boverket
Bulleremissioner från utomhusutrustning 2000/14/EG Naturvårdsverket
Energieffektivitetskrav – kopplingsdon
till lysrör 2000/55/EG Elsäkerhetsverket

För maskiner är det förutom maskindirektivet främst direktiven om lågspänningsutrustning
och elektromagnetisk kompatibilitet som kommer ifråga. På EU-kommissionens hemsida kan
man hitta detaljerad information om varje direktiv. För en del direktiv finns det guider och
övrig information.

De svenska lagar som dessa direktiv är överförda till finns angivet i de kapitel som behandlar
direktiven i denna skrift. För övriga direktiv hänvisas till respektive tillsynsmyndighet.

4.  Maskindirektivet

Maskindirektivet har beteckningen 98/37/EEG och är av Arbetsmiljöverket överförd till den
svenska lagen AFS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar, som är en
ändring av 1993:10. Syftet med direktivet är att införa regler om hälsa och säkerhet vid
maskinanvändning samt ta bort tekniska hinder inom EU. Direktivet innehåller 11 paragrafer
och 8 bilagor.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att reglerna i maskindirektivet efterföljs. Praktisk sker detta
genom Yrkesinspektionens besök på arbetsplatser.

4.1  Definition och tillämpningsområde

Maskindirektivet gäller för maskiner och säkerhetskomponenter. En maskin definieras som en
grupp inbördes förbundna delar varav minst en är rörlig samt tillhörande driv- och styrorgan.
Dessa delar ska ha förenats för särskilt ändamål, speciellt för bearbetning, behandling,
förflyttning eller förpackning.
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Termen ”maskin” gäller också för en grupp maskiner som ställs upp och styrs så att de
fungerar som en enhet, d.v.s. produktionslinjer.

Med maskin avses också utbytbar utrustning som ändrar en maskins funktion eller bestämmer
dess användningsområde. Utrustningen ska ha släppts ut på marknaden i syfte att av
operatören själv sammansättas med en maskin eller en serie av maskiner, om utrustningen inte
är en reservdel eller ett verktyg.

Direktivet gäller också för säkerhetskomponenter som separat släpps ut inom EES. En
säkerhetskomponent definieras som en ej utbytbar utrustning och som ska uppfylla en
säkerhetsfunktion när den används. Den ska också vara sådan att fel eller felfunktion medför
fara för utsatta personers hälsa eller säkerhet.

Grundtanken i direktivets definition är att en maskin ska vara komplett. En ensam motor är
inte att betrakta som en maskin.

4.2  Undantag

Vissa typer av maskiner gäller direktivet inte för och får därmed inte CE-märkas. Undantagen
består bl.a. av maskiner med manuell kraftkälla, vissa transportmedel och hissar m.m. För
komplett uppräkning hänvisas till 3 § i Maskindirektivet.

Föreskrifterna gäller inte heller maskiner vars risker huvudsakligen är av elektriskt ursprung.

4.3  Grundläggande krav

Maskiner och säkerhetskomponenter som släpps ut, avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift
inom EES-området skall uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i
bilaga 1 i maskindirektivet. Detta innefattar då även de produkter som tillverkas för eget bruk.

Kraven gäller tillverkaren, dennes representant inom EES eller någon annan som släpper ut
maskinen eller säkerhetskomponenten på marknaden inom EES. Det gäller också för någon
som sätter samman en maskin eller en säkerhetskomponent med delar av olika ursprung eller
tillverkar maskiner och säkerhetskomponenter för eget bruk.

Om en maskin levereras i delar från en leverantör för att sättas samman på plats gäller kraven
för leverantören. Installatören behöver då inte befatta sig med någon certifieringsprocedur.

För maskiner som ska ingå i en produktionslinje gäller maskindirektivet både för den som
tillverkar maskinen och för den som bygger produktionslinjen. En maskin som ska ingå i en
annan maskin eller produktionslinje eller byggas ihop med en annan maskin får dock släppas
ut på marknaden utan att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven om maskinen
inte kan fungera självständigt. Tillverkaren eller dennes representant inom EES ska ange detta
i en tillverkardeklaration enligt direktivbilaga 2B.
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4.4  Grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt direktivbilaga 1

Maskinen ska vara konstruerad så att den kan användas utan att medföra fara för de personer
som brukar den under omständigheter som kan förutses av tillverkaren. Detta gäller under
hela maskinens livslängd, även sammansättnings- och nedmonteringsfaserna. Om den
allmänna tekniska utvecklingsnivån gör det omöjligt att uppnå kraven ska maskinen
konstrueras för att uppnå kraven så lång som möjligt.

Maskinen ska konstrueras enligt följande prioritetsordning:

1. Konstruera bort eller minska risker.

2. Vidta skyddsåtgärder för risker som inte kan undanröjas – skydda mot beröring av farliga
delar.

3. Varna för kvarstående risker.

Tillverkaren ska alltså identifiera alla risker som är aktuella för sin maskin och sedan tillverka
maskinen efter den bedömningen. Praktiskt kan detta utföras genom en riskanalys där
riskkällor, orsaker och effekter anges samt beskriva vilka åtgärder som vidtagits. Hänsyn
måste också tas till sannolikheten att en farlig situation uppstår och konsekvensen om den
inträffar.

För stöd i riskbedömningen rekommenderas boken ”Riskbedömning enligt maskindirektivet”
av Mogens Boman.

4.5  Certifiering

För varje tillverkad maskin eller säkerhetskomponent ska en försäkran om överensstämmelse
utfärdas enligt direktivbilaga 2A respektive 2C. Exempel på hur dessa kan utformas kan
hämtas från Euro Info Centre,  www.euroinfo.se/.

Maskiner ska dessutom förses med CE-märke enligt direktivbilaga 3, vilken hänvisar till
lagen SFS 1992:1534 om CE-märkning. Säkerhetskomponenter ska inte förses med CE-märke
enligt maskindirektivet men kan av andra direktiv, exempelvis lågspänningsdirektivet, ha krav
på detsamma.

Maskiner och säkerhetskomponenter som konstruerats efter harmoniserade standarder som
innefattar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven förutsätts ha uppfyllt direktivet. Lista
över de harmoniserade standarder som är kopplade till maskindirektivet finns på
http://www.newapproach.org.

Alla maskiner ska också åtföljas av en bruksanvisning på köparens språk. Det är viktigt att det
i den framgår vilka slag av verktyg som maskinen är tänkt att användas med.

Innan försäkran om överensstämmelse utfärdas ska teknisk dokumentation enligt bilaga 5
punkt 3 utarbetas. Dokumentationen ska vara tillgänglig för kontroll i minst 10 år efter
maskinens tillverkningsdatum eller den sist tillverkade enheten i serietillverkning.
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Dokumentationen ska kortfattat innehålla:

• Helhetsritning över maskinen samt ritningar på styrkretsar.
• Detaljritningar med beräkningar och provresultat som krävs för att kontrollera att

maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.
• Förteckning över de grundläggande kraven, standarder och andra tekniska specifikationer.
• Beskrivning av de metoder som tillämpats för att undanröja de risker som maskinen

medför.
• Tekniska rapporter från behörigt/anmält organ eller laboratorium om tillverkaren önskar.
• Provresultat antingen av tillverkaren själv eller från behörigt/anmält organ eller

laboratorium om tillverkaren vill  åberopa överensstämmelse med harmoniserade
standarder.

• Kopia av bruksanvisningarna för maskinen.

Även riskbedömningen i den tekniska dokumentationen ska vara gjord med hänsyn till de slag
av verktyg som maskinen är tänkt att användas med.

4.6  Certifiering av farliga maskiner

Vissa maskiner och säkerhetskomponenter uppräknade i direktivbilaga 4 anses farliga och
tillverkaren får inte godkänna dessa själv utan måste anlita ett anmält organ. Exempel på
sådana farliga maskiner är vissa typer av sågar, hyvlar, pressar, manuellt betjänade
formsprutmaskiner m.m. För komplett uppräkning hänvisas till bilaga 4.

Om maskinen eller säkerhetskomponenten finns med på listan i bilaga 4 och konstruerats efter
harmoniserade standarder ska dokumentation utarbetas enligt bilaga 6 och skickas till anmält
organ. Det anmälda organet ska antingen erkänna mottagandet av dokumentationen och
behålla denna eller kontrollera att standarderna följts och utfärda ett intyg. Efter detta får CE-
märkning ske. Istället för att utarbeta dokumentation kan ett exemplar av maskinen eller
säkerhetskomponenten levereras för typkontroll enligt bilaga 6.

Om maskinen och säkerhetskomponenten finns med på listan i bilaga 4 och inte helt
konstruerats efter harmoniserade standarder ska ett exemplar av maskinen eller
säkerhetskomponenten levereras för typkontroll enligt bilaga 6.

4.7  Anmälda organ

I Sverige är följande anmälda organ godkända för maskindirektivet:

• Det Norske Veritas
• Intertek Semko AB
• SMP Svensk Maskinprovning AB
• SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB
• Force Technology Sweden AB
• ÅF Kontroll AB
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5.  Begagnade och ombyggda maskiner och produktionslinjer

I maskindirektivet står det inte uttryckligen något om begagnade eller ombyggda maskiner.
Detta leder till att direktivet måste tolkas. I Sverige är det Arbetarskyddsstyrelsen som gör den
tolkningen. Om tvist uppstår är det svensk domstol och i sista hand EG-domstolen som avgör.

De frågeställningar som kan uppkomma gäller dels köp och försäljning av begagnade
maskiner tillverkade innan 1995 som därmed inte är CE-märkta, dels ombyggnad av
befintliga maskiner tillverkade innan eller efter 1995 för antingen eget bruk eller försäljning
ger också upphov till frågor samt när man förenar gamla och/eller CE-märkta maskiner med
varandra så att de fungerar som en enhet .

Vägledning om detta finns i på Arbetsmiljöverkets hemsida samt i deras publikationer, främst
Arbetarskyddsstyrelsens handbok H337 ”Vägledning vid tillämpningen av föreskrifterna om
maskiner och vissa andra tekniska anordningar”. Även företag som Svensk Maskinprovning
AB har rekommendationer att ge på detta område. Deras skrifter ”CE-märkning av
produktionslinjer och andra maskiner” och ”Import av maskiner samt marknadskontroll och
besiktningar” rekommenderas. De finns att hämta på deras hemsida.

5.1  Köp av begagnade maskiner från EU-land

Begagnade maskiner tillverkade före 1 januari 1995 som saknar CE-märkning omfattas inte
av maskindirektivet. De behöver därmed inte genomgå CE-certifiering i samband med
försäljning. För dessa gäller föreskriften ”Användning av arbetsutrustning” AFS 1998:4.
Försäljaren ansvarar enligt 3 kap 8 § i 1977:1160 Arbetsmiljölagen för att en begagnad
maskin har betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall när den avlämnas för att tas i
bruk. Instruktionsbok ska medfölja där dess säkerhetsrelaterade delar ska vara översatt till
svenska. Vid användningen är det arbetsgivaren som ansvarar för att maskinen uppfyller
gällande krav, är ändamålsenlig för användningsområdet och har underhållits.

5.2  Import av begagnad maskin från land utanför EU

Begagnade maskiner som utifrån förs in i EES ska alltid betraktas som nya maskiner oavsett
deras tillverkningsår och ska därför vara CE-märkta.

Att man låter renovera en maskin i ett land utanför EES innebär inte att man behöver CE-
märka den när den kommer tillbaka till EES. Det förutsätts då att det är fråga om att man
endast bytt delar, justerat, trimmat in maskinen och dylikt. Om man i samband med
renoveringen gör en större ombyggnad av maskiner kan det bli aktuellt att CE-märka den.

5.3  Ombyggnad av ej CE-märkta maskiner

Om en befintlig maskin som saknar CE-märkning byggs om helt ska den betraktas som en ny
maskin och CE-märkas oavsett om den ska säljas eller endast användas för eget bruk. Normalt
behöver inte en gammal maskin som byggs om CE-märkas om inte väsentliga förändringar
görs. Om ombyggnaden leder till att maskinen gör ett annat arbete än tidigare räknas det som
en väsentlig förändring. I vilket fall gäller maskindirektivets säkerhetskrav för de nya delarna
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och AFS 1998:4 Användning av arbetsutrustning för de gamla delarna. Vid osäkra fall bör
extern hjälp kontaktas för bedömning om krav på CE-märkning föreligger.

5.4  Ombyggnad av CE-märkta maskiner

När en maskin med CE-märkning byggs om ska den genomgå ny certifiering om
förändringarna är väsentliga. Den som bygger om maskinen ansvarar för det man förändrat.
Den ursprungliga tillverkarens ansvar finns kvar för de delar av maskinen som ej påverkats.
Bäst är att göra ombyggnaden i samförstånd med tillverkaren. Samma regler gäller för eget
bruk som för försäljning.

Ny CE-märkning behöver inte göras vid mindre anpassningar eller ”vardagsändringar” som
Arbetsmarknadsverket kallar det. De grundläggande säkerhets- och hälsokraven enligt AFS
1993:10 ska dock vara uppfyllda och riskanalys och dokumentation ska alltid göras.

Ombyggnad av farliga maskiner som är listade i bilaga 4 till maskindirektivet bör undvikas.
Detta eftersom de genomgått kontroll av ett tredjepartsorgan (anmälda organ) för att
säkerheten ska vara rätt bedömd. Maskintillverkaren eller det anmälda organet som gjort
kontrollen bör kontaktas innan eventuell ombyggnad.

5.5  Nya produktionslinjer

Maskindirektivets definition av maskin innebär att den som ställer samman ett antal maskiner,
CE-märkta eller inte, komponenter och styrsystem så att de fungerar som en enhet, en
produktionslinje, anses ha byggt en ny maskin. Denna måste då CE-märkas även om den bara
används för eget bruk. Detta gäller även om produktionslinjen är byggd med endast gamla
maskiner levererade före 1 januari 1995.

Att maskiner bara är anslutna till ett gemensamt elnät innebär inte att de ska räknas som en
gemensam enhet som behöver CE-märkas. Även vissa funktioner som nödbelysning och
utrymningslarm kan vara gemensamma för flera maskiner. Sekundära styrsystem som
påverkar flera maskiner och som reagerar när någon parameter avviker från godtagbart värde
anses inte heller styra maskinerna så att de fungerar som en enhet. Exempel kan vara styrning
av luftföroreningsutsläpp eller överbelastningsskydd för materialflödet. Nödstopp kan också
räknas in. Det sekundära styrsystemet måste dock riskbedömas och får inte kunna initiera
någon automatisk återstart. Om en maskingrupp däremot förbinds av ett styrsystem som
exempelvis reglerar hastigheter, krafter m.m. ska CE-märkning göras.

Ansvarig för CE-märkningen är enligt maskindirektivet tillverkaren, dennes representant eller
den som släpper ut maskinen inom EES. Tillverkaren kan antingen vara beställaren, företaget
som bygger produktionslinjen eller en av tillverkarna av de ingående maskinerna. Svensk
Maskinprovning AB (SMP) rekommenderar att tillverkaransvaret regleras i ett avtal för att
undvika tvister längre fram.

Certifieringsprocessen för en produktionslinje innebär:

• Se till att ingående maskiner uppfyller direktivens säkerhets- och dokumentationskrav.
• Att säkert kombinera de ingående maskinerna genom riskanalys och dokumentation.
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• Att säkert styra helheten genom riskanalys, dokumentation och instruktioner.
• Att försäkra om överensstämmelse och CE-märka.

Detta innebär att den som sammanställer en produktionslinje måste se till att de ingående
maskinerna följs av så komplett dokumentation som möjligt.

Om produktionslinjen består av maskiner som ingår i andra maskiner och inte kan fungera
självständigt enligt bilaga 2B till maskindirektivet, blir dokumentationsarbetet mer
omfattande för den som sammanställer produktionslinjen. Detta beror på som tidigare nämnts
att dessa maskiner inte behöver dokumenteras så omfattande av den ursprunglige tillverkaren.

De maskiner som ingår i produktionslinjen ska så långt som möjligt vara anpassade till C-
standarder, d.v.s. standarder som utarbetats för en viss maskintyp. För hela produktionslinjer
finns vanligtvis inte C-standarder, varför A- och B- standarder får användas.

I dokumentet ”CE-märkning av produktionslinjer och andra maskiner” från SMP finns en lista
över de standarder som bör beaktas vid byggnation av produktionslinjer.

5.6  Ombyggnad av produktionslinjer

Reparation av en befintlig CE-märkt produktionslinje leder inte till att den behöver CE-
certifieras igen. Inte heller mindre anpassningar eller ”vardagsändringar” behöver leda till
CE-märkning. Dock ska den som gör ändringen se till att produktionslinjen uppfyller de
grundläggande hälso- och säkerhetskraven i AFS 1993:10 genom att göra en riskanalys. En
väsentlig ombyggnad av densamma innebär däremot att den ska CE-märkas på nytt.

Av handboken H337 framgår att vid en till- eller ombyggnad av en produktionslinje som inte
är CE-märkt, behöver i regel den som gör ändringen inte CE-märka produktionslinjen. Dock
gäller att den om- eller tillbyggda produktionslinjen endast får användas fortsättningsvis om
den uppfyller kraven i bilaga 1 i föreskrifterna AFS 1998:4 Användning av arbetsutrustning
och andra tillämpliga föreskrifter. Även i detta fall kan en väsentlig ombyggnad innebära att
den ska CE-märkas på nytt.

Faktorer som kan medföra att en ombyggnad räknas som väsentlig är bl.a. ändringar i
skyddskoncept, större kapacitetsökningar, ändringar i konstruktionskoncept och ändringar
som berör hållfasthet.

Vid ombyggnad av styrsystem som berör personsäkerhet ska riskbedömning göras och vid
väsentlig ombyggnad måste produktionslinjen CE-märkas. Att byta styrsystem från
relästyrning till PLC räknas som en väsentlig förändring.

Oavsett om produktionslinjen behöver CE-märkas eller ej, är det alltid viktigt att den som
utför en om- eller tillbyggnad gör en riskbedömning i samband med ändringen. Denna
riskbedömning ska dokumenteras skriftligt enligt 8 § i föreskriften AFS 2001:1 om
systematiskt arbetsmiljöarbete.
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6.  Lågspänningsdirektivet

Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG har överförts till följande svenska lagar; Ellagen SFS
1997:857, Förordning om elektriskt material SFS 1993:1068 och Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning
ELSÄK-FS 2000:1.

Elsäkerhetsverket ansvarar för att lågspänningsdirektivets regler efterföljs.

6.1  Definition och tillämpningsområde

Enligt ELSÄK-FS 2000:1 omfattas all elektrisk utrustning avsedd för användning vid en
märkspänning mellan 50 och 1000V för växelström eller 75 och 1500V för likström.
Spänningen avser in- eller utspänning.

Både komponenter som är avsedda att byggas ihop med annan utrustning och sådana som är
avsedda att användas som de är omfattas inom direktivet.

6.2  Undantag

Viss utrustning är undantagen från direktivet, bl.a. elektrisk utrustning för användning i
explosionsfarlig miljö, varu- och personhissar, elmätare och utrustning för användning i
fordon. De tre första undantagen täcks av andra direktiv medan det sistnämnda inte omfattas
av något direktiv. Även elektriska komponenter avsedda att monteras i annat elektriskt
materiel och vars säkerhet inte kan bedömas innan de är monterade är undantagna.

6.3  Grundläggande krav

Kraven gäller tillverkaren, dennes representant inom EES eller någon annan som släpper ut
materielen på marknaden inom EES.

De övergripande säkerhetskraven finns angivna i lagen SFS 1993:1068, §4-7.

Elektrisk materiel skall vara konstruerad och tillverkad i enlighet med inom EES gällande god
säkerhetsteknisk praxis så att den inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller
egendom, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål.

Elektrisk materiel och tillhörande komponenter skall ha sådant utförande att de kan sättas
samman och anslutas på ett säkert sätt.

6.4  Certifiering

En försäkran om överensstämmelse ska utfärdas enligt §7 i ELSÄK-FS 2000:1. Teknisk
dokumentation enligt §8 ska också utarbetas. Dokumentationen ska finnas tillgänglig inom
EES för kontroll i minst 10 år efter materielen släppts ut på marknaden.
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Materiel som konstruerats efter harmoniserade standarder som innefattar säkerhetskraven
förutsätts ha uppfyllt direktivets krav. Svenska Elektriska Kommissionen har en förteckning
över de svenska harmoniserade standarder som gäller.

Information som behövs för att det elektriska materialet ska kunna användas på ett säkert sätt
ska vara skriven på svenska antingen på komponenten eller i bruksanvisningen. Detta gäller
om komponenten ska användas i Sverige.

Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke samt typbeteckning skall finnas klart och
tydligt angivna på materielen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen.

Materielen ska dessutom förses med CE-märke enligt lagen SFS 1992:1534 om CE-märkning.
CE-märket ska sitta på materielen eller på förpackningen, bruksanvisningen eller
garantisedeln.

6.5  Anmälda organ

För lågspänningsdirektivet finns bara ett svenskt anmält organ, Intertek Semko AB. För
information om produkter som de bedömer, kontakta Intertek Semko.

7. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet) 89/336/EEG har överförts
till följande svenska lagar; Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet SFS 1992:1512,
Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet SFS 1993:1067 ändrad i SFS 1993:1329;
Radiostörningsförordningen SFS 1985:625; Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektromagnetisk kompatibilitet ELSÄK-FS 2003:2.

Elsäkerhetsverket ansvarar för att EMC-direktivets regler efterföljs. Undantag är radiosändare
och utrustning avsedd för anslutning till allmänna telenätet där Post- och telestyrelsen är
ansvarig.

7.1  Definition och tillämpningsområde

Enligt ELSÄK-FS 2003:2 gäller direktivet för alla apparater, system och installationer med
elektriska komponenter som kan ge upphov till elektromagnetisk störning eller vars funktion
kan påverkas av sådan störning.

7.2  Undantag

Viss utrustning är undantagen från EMC-direktivet. Det gäller bl.a. apparater avsedda för
export till tredje land, apparater som utgör krigsmateriel och viss radioutrustning.

Direktivet gäller inte heller apparater som omfattas av särskilda föreskrifter som innehåller
harmoniserade skyddskrav om EMC, exempelvis direktivet för elektriska medicintekniska
apparater.
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7.3  Grundläggande krav

Kraven gäller tillverkaren, dennes representant inom EES eller någon annan som släpper ut
materielen på marknaden inom EES.

Skyddskraven finns angivna i lagen SFS 1993:1067, §4.

En apparat ska vara så konstruerad att den elektriska störning den alstrar inte överstiger en
nivå som hindrar radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett.
Apparaten ska ha också en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så att
den kan fungera som avsett.

7.4  Certifiering

En apparat får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om den uppfyller skyddskraven
och andra bestämmelser i direktivet, när den är korrekt installerad och underhållen samt
används för avsedda ändamål.

En försäkran om överensstämmelse ska utfärdas enligt §9 i ELSÄK-FS 2003:2.

Apparater som konstruerats efter harmoniserade standarder som innefattar skyddskraven
förutsätts ha uppfyllt direktivets krav. Svenska Elektriska Kommissionen har en förteckning
över de svenska harmoniserade standarder som gäller.

Om apparaten till viss del inte stämmer med standarder eller om standarder saknas medför ett
kompletterande tekniskt konstruktionsunderlag som visar överensstämmelse med skydds-
kraven att direktivets krav anses uppfyllt. Konstruktionsunderlaget ska inkludera en teknisk
rapport eller intyg från ett behörigt organ.

Försäkran om överensstämmelse samt det tekniska konstruktionsunderlaget ska finnas
tillgänglig inom EES för kontroll i minst 10 år efter materielen släppts ut på marknaden.

Apparaten ska dessutom förses med CE-märke enligt lagen SFS 1992:1534 om CE-märkning.
CE-märket ska sitta på materielen eller på förpackningen, bruksanvisningen eller
garantisedeln.

För radio- och teleterminalutrustning gäller även vissa andra regler. För information hänvisas
till direktivtexten.

7.5  Anmälda och behöriga organ

De för EMC-direktivet i Sverige anmälda organen är Intertek Semko AB och SP Sveriges
Provnings- och forskningsinstitut AB. De är även behöriga organ. Övriga behöriga organ är
bl.a. Decron AB och AerotechTelub.

För EMC-direktivet behöver anmält organ bara användas för radioutrustning.
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8.  Myndighets- och företagsförteckning

Svenska myndigheter

• Arbetsmiljöverket. Tillsynsmyndighet för maskindirektivet. Utfärdar föreskrifter inom
arbetsmiljöområdet.
Tfn: 08-730 90 00
Internet: http://www.av.se/

• Elsäkerhetsverket. Tillsynsmyndighet för lågspännings- och EMC-direktiven. Utfärdar
föreskrifter för elanläggningar och produktsäkerhet.
Tfn: 08-508 905 00
Internet: http://www.elsakerhetsverket.se

• SWEDAC. Nationellt ackrediteringsorgan för tredjepartsorgan.
Tfn: 033-17 77 00
Internet:  http://www.swedac.se

Svenska lagsamlingar

• Debatt & beslut/Rixlex – Sveriges riksdag. Innehåller de lagar och förordningar som finns
i Svensk författningssamling, SFS.
Internet: http://www.riksdagen.se/debatt/lagar_forordningar.asp

• Rättsnätet. Innehåller lagar, förarbeten, myndighetsnormer, europarätt, SFS-guide,
rättsfallsregister, domar m.m.
Internet: http://www.notisum.se

Standardiseringsorgan

Svenska
• ITS, Informationstekniska standardiseringen. Standardisering inom telekommunikation.

Internet: http://www.its.se

• SIS Swedish Standards Institute. Standardisering inom det mekaniska området. Säljer
svenska och internationella standarder.
Tfn: 08-555 520 00
Internet: http://www.sis.se

• SSR, Sveriges Standardiseringsråd. Huvudman för svensk standardisering.
http://www.svenskstandard.se

• Svenska Elektriska Kommissionen. Standardisering inom elektriska området.
Tfn: 08-444 14 00
Internet: http://www.sekom.se/
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Utländska
• CEN. EU-standardisering inom det mekaniska området.

Internet: http://www.cenorm.be

• CENELEC. EU-standardisering inom det elektriska området.
Internet: http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm

• ETSI. EU-standardisering inom telekommunikationsområdet.
Internet: http://www.etsi.org/

• New Approach Standardisation. Förteckning över harmoniserade standarder.
Internet: http://www.newapproach.org/

Ackrediterade tredjepartsorgan

• AerotechTelub AB. Ackrediterad som behörigt organ för EMC-direktivet.
Tfn: 063-15 60 00
Internet: http://www.emc.just.nu/

• Decron AB. Ackrediterad som behörigt organ för EMC-direktivet.
Tfn: 0485-56 39 00
Internet: http://www.dectron.se/

• Det Norske Veritas. Ackrediterad som anmält organ för maskindirektivet.
Tfn: 08-587 941 90.
Internet: http://www.detnorskeveritas.se/

• Force Technology Sweden AB. Ackrediterad som anmält organ för maskindirektivet.
Tfn: 021-490 3000
Internet: http://www.forcetechnology.se/

• Intertek Semko AB. Ackrediterad som anmält organ för maskin-, lågspännings- och EMC-
direktivet. Även behörigt organ för EMC-direktivet.
Tfn: 08-750 00 00
Internet: http://www.sweden.intertek-etlsemko.com/

• SMP Svensk Maskinprovning AB. Ackrediterad som anmält organ för maskindirektivet.
Uppsala, certifiering, tfn: 018-56 15 00
Umeå, provning, tfn: 090-77 83 65
Malmö, provning och besiktning tfn: 040-46 44 20
Internet: http://www.smp.nu/

• SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Ackrediterad som anmält organ för
maskindirektivet och anmält och behörigt för EMC-direktivet.
Tfn: 033-16 50 00
Internet: http://www.sp.se/
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• ÅF Kontroll AB. Ackrediterad som anmält organ för maskindirektivet.
Tfn: 08-657 10 00
Internet: http://www.af.se

EU information

• EU:s webbportal.
Internet: http://europa.eu.int/index_sv.htm

• Euro Info Centre. Nätverk som arbetar med att hjälpa företag utnyttja EU-medlemskapet.
Tfn: 020-93 10 10
Internet: http://www.euroinfo.se

• EU-upplysningen. Organisation som sprider information om EU till allmänheten.
Tfn: 020-250 000
Internet: http://www.eu-upplysningen.se

• Information om CE-märkning, lista över anmälda organ m.m.
Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach

• Lista över behöriga organ EMC.
Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/cblist.htm#Sweden
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Syfte

Syftet med rapporten är att klargöra vad kravet på CE-märkning innebär vid köp, försäljning
och ombyggnad av maskiner och produktionslinjer.

Innehåll

Rapporten innehåller grundläggande information om EU, översikt av produktdirektiven,
genomgång av maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet, genomgång av regler för begagnade och ombyggda maskiner och
produktionslinjer.

Ämnesområde

CE-märkning, produktansvarlagstiftning.

Nyckelord

CE-märkning
EG-rätt
Produktdirektiv
Maskindirektivet
Lågspänningsdirektivet
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet


