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ETA-Danmark dokumenterer byggeprodukter og teknologier 

ETA-Danmark’s kerneydelse er at udarbejde dokumentation for innovative byggeprodukter og teknologier, 
som kan omfatte både nye materialer/produkter/metoder eller kendte materialer/produkter anvendt på en 
ny måde. 

ETA-Danmark er et uvildigt organ, der vurderer og godkender byggevarer og deres bygningsmæssige egen-
skaber. Vi tilbyder den frivillige europæiske ordning, ETA (Europæisk Teknisk Vurdering i henhold til Bygge-
vareforordningen), samt tre frivillige danske ordninger, VA, MK og TGA. 

Det er vores mål at tilbyde vores kunder en anerkendt og kompetent vurdering af produkternes egenskaber 
i forhold til anvendelsen og til kravene i det danske bygningsreglement. Vi arbejder for at sikre en smidig, 
fleksibel og gennemsigtig proces. På den måde skaber vi øget troværdighed om produkternes egenskaber 
og anvendelse, og vi bidrager til at bygherre/rådgiver kan træffe beslutning om at bruge et innovativt byg-
geprodukt på et informeret grundlag. 

ETA’en giver grundlaget for CE-mærkning af byggevarer, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard, 
og dermed muligheden for at deklarere ydeevnen for relevante egenskaber for produktet på et fælleseuro-
pæisk sprog. 

De nationale godkendelser er dokumentation for produkternes egnethed til anvendelse samt opfyldelse af 
de krav som der stilles til produkterne i en bestemt anvendelse i enten bygningsreglementet, i anvisninger 
eller i andet alment teknisk fælleseje. Vi udsteder VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel og MK- og 
TGA-godkendelser for materialer og konstruktioner med det formål at kunne dokumentere dette. 

Behovet for vurdering af produkternes kvalitet og holdbarhed skyldes, at CE-mærket alene er en deklara-
tion af en ydeevne. CE-mærket angiver ikke, om produktets deklarerede ydeevne viser at produktet kan 
bruges i Danmark og er i overensstemmelse med dansk byggelovgivning og -skik. Den deklarerede ydeevne 
i CE-mærkningen kan udgøre en del af grundlaget for de nationale godkendelser. 

Vi har stor viden om det danske bygningsreglement og den europæiske byggevareforordning – det er vores 
kunders tryghed for, at vi er en kompetent sparringspartner i godkendelsesprocessen. Vi arbejder sammen 
med anerkendte internationale og nationale laboratorier og eksperter, f.eks. Teknologisk Institut, Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut og SBi i forbindelse med udarbejdelse af kriterier og gennemførelsen af de 
tekniske vurderinger. 
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Direktør Thomas Bruun, ETA-Danmark 

http://www.etadanmark.dk/da

