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Bilaga C. 
Övergripande redovisning om tillverkarens uppfyllelse om de faktiska lagkrav som berör 
tillverkare av brandskyddsimpregnerat trä enligt EUs byggproduktförordningen 305/2011. 
 
 
Checklista brandskyddsimpregnerat trä och plywood. 
Kompletterande checklista till Bilaga-E. 
 

1. Bilaga C skall fyllas i av tillverkare/leverantör för tillverkning och produktframställande. 
Grundläggande kvalitetssystem, ledningssystem, certifiering och fortlöpande kontroll från 
tredjeparts organ (notified body). 

 
2. Bilaga C skall användas som underlag för oberoende granskning/bedömning av sakkunnig 

brandkonsult, brandmyndighet eller likvärdig aktör.  
 

3. Bilaga C skall ingå i brandskyddsdokumentation i överlämnande till beställare. 
 

4. Bilaga C omfattar skall-krav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
305/2011 av den 9mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluförsäljning 
av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG. Denna punkt 
markeras med på aktuellt område, inkluderat Annex ZA, AVCP system 1. 

 
 
Detta dokument (Bilaga C) omfattar skall-krav på tillverkare av brandimpregnerade massivt trä och 
plywood, inte produktens prestanda i sig. Produktens prestanda deklareras separat enligt Bilaga E. 
 
Produktens egenskaper och tillverkarens certifiering redovisas/intygas i detta dokument av 
leverantör/tillverkare: 
 
Produktens namn: Fyll i: 

 
      

1.0) 
Företaget som impregnerar produkten: 
 

Fyll i: 
 

1.1)  
Företaget som tillverkar brandskyddsmedlet: 
 

Fyll i: 
 

1.2) 
Vem saluför/placerar produkten på marknaden: 
 

Fyll i: 
 

1.3) 
Vem är nedströmsanvändare d.v.s. grossist 
som säljer brandimpregnerade träprodukten 
vidare till entreprenör etc. 

Fyll i: 
 

 
Skall-krav på tillverkare d.v.s. det företag som förändrar träets naturliga egenskaper enligt 
beskrivning i harmoniserad produktstandard. 
  
Byggproduktförordningen ställer obligatoriskt krav på CE märkning på tillverkare att deklarera produktens 
prestanda via så kallad prestanda deklaration, riktlinjer enligt Annex ZA relevant harmoniserad produktstandard.  
• CE-märkning av massivt trä och träbaserade skivor med oförändrade egenskaper mot brand deklareras av 

företaget utan krav på tredjeparts organ. 
• CE-märkning av massivt trä och träbaserade skivor med förändrade egenskaper mot brand d.v.s. prestanda 

högre än produktens naturliga skall deklareras utifrån kraven för certifiering av tredjeparts organ, annex ZA 
samt AVCP system 1. 

• Detaljerad information om standardens krav hänvisas till EN14915:2013, EN13986:2004, CPR 305/2011. 
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Fortsättning. 
 
Fyll i om dokument kontrollen omfattar massivt trä. 
C.2.0  Ange om företag som förädlar/impregnerar träprodukten innehar: 

  JA.  
Aktuellt företag (enligt 1.0) innehar CE certifikat för EN14915:2013.  

  NEJ.  
Aktuellt företag (enligt 1.0) innehar inte CE certifikat för EN14915:2013.  
 
C.2.1 Ange: 

  CE certifikat nr: 
  CE certifikat saknas: 

 
 
 

  Utfärdat av: Finns prestandadeklaration: 
  JA. Baseras på D-s2,d0: 
  NEJ.  

 
  JA. Baseras på B-s1,d0: 
  NEJ.  

 
 

Fyll i om dokument kontrollen omfattar träbaserade skivor t.ex. plywood. 
C.3.0  Upplysning om företaget som förädlar/impregnerar träprodukten innehar: 

  JA.  
Aktuellt företag enligt 1.0 innehar CE certifikat för EN13986:2004.  

  NEJ.  
Aktuellt företag enligt 1.0 innehar inte CE certifikat för EN13986:2004. 
 
C. 3.1 Upplysning om certifiering. 

  CE certifikat nr: 
  CE certifikat saknas: 

 
 
 
 

  Utfärdat av: Finns prestandadeklaration: 
  JA. Baseras på D-s2,d0: 
  NEJ.  

 
  JA. Baseras på B-s1,d0: 
  NEJ.  

 
 

Tabell / C.4.0 Upplysning om tillverkningskontroll, ledningsystem. 
Tillverkningskontroll: 

  JA 
  NEJ 

ISO 9001.    JA    NEJ 
ISO 14001.  JA    NEJ 
 

  Annat system.  

  Vem är Notified body: 
 
 

 Ange:       

 
Tabell / C.5.0 Dokumentation för slutbesiktning  
E 5.1 Tillämpas dokumentation enligt C.O.D(Intyg om leverans och prestanda) Ja       Nej   
E 5.2 Tillämpas fullständig dokumentation, enligt detta dokument, bilaga E? Ja       Nej   
E 5.3 Deklareras produktens prestanda enligt Bilaga-E?      Ja       Nej   
 
Avvikelse på någon av ovanstående frågor kan innebära att brister i kraven för certifiering kan förekomma och bör 
leda till att sakkunnig brandkonsult fördjupar sig i dokumentationen för att avgöra om produkten uppfyller gällande 
certifieringskrav.  Intyget skall fyllas i av en juridisk ansvarig person hos producent, t.ex. teknisk chef eller 
verkställande direktör. Felaktiga eller vilseledande uppgifter kan få juridiska konsekvenser som undertecknad tar 
ansvar för till fullo. 
 
Härmed intygas att ovanstående egenskaper uppfylls av vår produkt. Tillverkarens/leverantörens alternativt 
grossist underskrift. 
 
Datum    
      

Företag      
      

Juridisk ansvarig/titel 
      

Telefon 
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Namnförtydligande E-post 
      

 
Bilaga C Bifogade bilagor 
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
Dok. Id. Nr.         Avser:         
 


