STEG-FOR-STEG-VEILEDNING: UKCA-MERKE
Selg varer på det britiske markedet med UKCA-merking.
Denne veiledningen forklare steg for steg hvordan du skal bruke den nye UKCA-merkingen i Storbritannia. Det finnes en separat veiledning for
UKNI-merkingen som nå kan brukes i tillegg til CE-merkingen, for å selge varer på markedet i Nord-Irland.
IHVA FORRETNINGER TRENGER Å VITEi
Hva er UKCA-merking?
UKCA -merking (UK Conformity Assessed – britisk samsvarsvurdering) er den nye produktmerkingen som må brukes for å vise at varer er i
samsvar med de nye britiske reglene. Denne nye produktmerkingen viser at bestemte varer er i samsvar med britiske forordninger, og den
brukes når disse varene skal selges på markedet i Storbritannia. Den gjelder alle varer som tidligere krevde CE-merking samt aerosolbeholdere
(som tidligere krevde den såkalte omvendt epsilon-merkingen). Den gjelder ikke eksisterende varebeholdning, for eksempel varer som er blitt
fullstendig produsert, CE-merket og lagt ut for salg på markedet før 1. januar 2023. Ytterligere veiledning om bruk av UKCA-merket er tilgjengelig
her.
INÅR SKAL BEDRIFTER BRUKE UKCA-MERKINGEN?i
For de fleste varer vil du fortsatt kunne overholde EU-kravene og bruke CE-merkingen frem til 1. januar 2023. For de fleste varer innen den nye
tilnærmingen kan du frem til 1. januar 2024 plassere UKCA-merket på et produkt via en etikett festet til produktet og dets tilhørende dokumenter.
For å se om dette gjelder for ditt produkt, kan du sjekke veiledningen vår på gov.uk.
UKCA-merkingen kan ikke brukes for varer som skal selges på markedet i Nord-Irland.
UKNI-merket kan brukes sammen med CE-merket for å vise samsvar.
iHVA MÅ FORRETNINGER GJØRE?i

UKCA-merkingen gjelder for alle varer som tidligere var underlagt CE-merkingen. Se den relevante
produktlovgivningen for å sjekke om produktet ditt krever UKCA-merking. Produkter må demonstrere
at de oppfyller kravene i lovgivningen. Dette inkluderer:

Steg 1:
Sjekk om produktet ditt
trenger UKCA-merking

Leketøyssikkerhet
Fritidsfartøy/vannscooter
Enkle trykkbeholdere
Elektromagnetisk kompatibilitet
Manuelle veieinstrumenter
Måleinstrumenter
Heiser
ATEX
Radioutstyr

Personlig verneutstyr
Gassutstyr
Maskiner
Utstyr for utendørs bruk
Produkter med miljøvennlig design
Aerosoler
Elektrisk utstyr med lav spenning
Begrensning av farlige stoffer
Trykkutstyr

Visse varer krever tredjeparts samsvarsvurdering av et godkjent testorgan før de kan bruke UKCAmerket, for andre er det nok med selverklært samsvar.

Steg 2: Sjekk riktig
fremgangsmåte for
samsvarsvurdering

Du må kontrollere om du kan bruke selverklæring eller må bruke en tredjeparts samsvarsvurdering for
å vise at kravene er oppfylt.
Deretter må du bruke den korrekte fremgangsmåten for samsvarsvurdering:
For varer som kan bruke egenerklæring: følg stegene 3–5.
For varer som krever tredjeparts samsvarsvurdering: følg stegene 6–9.

Stegene 3–4: UKCA-egenerklæring
Hvis du vil selverklære for UKCA-merking, må du ha dokumentasjon som viser at produktet ditt er i
samsvar med kravene i britiske lover og reguleringer. Dette skal oppbevares i form av en teknisk fil
eller dokument.

Steg 3: Utarbeide teknisk fil og
sikre samsvar

Lovgivningen vil angi prosedyren for samsvarsvurdering som må utføres for produktet ditt. Du må
utarbeide og beholde teknisk dokumentasjon som inneholder all relevant informasjon om hvordan du
bruker produktet, for å sikre at produktet oppfyller de grunnleggende kravene.
Typen kontroller og/eller beskrivelser som kreves, varierer avhengig av produktet, og du kan finne de
spesifikke kravene i A–Z for produktkrav på GOV.UK.
For nøyaktig teknisk dokumentasjon som kreves for varene dine, se den relevante
produktlovgivningen.
Som produsent er det ditt ansvar å trekke opp den britiske samsvarserklæringen. Den britiske
samsvarserklæringen må være tilgjengelig for den relevante myndigheten på forespørsel.
Hvis produktet ikke importeres, skal produsenten eller den autoriserte representanten ta ansvar for å
ha en kopi av samsvarserklæringen. For importerte produkter må importøren også oppbevare en kopi
av samsvarserklæringen.

Steg 4: Utarbeide utkast til
britisk samsvarserklæring

Steg 5:
Fest på UKCA-merkingen, og
klargjør for å tilby varene dine
på markedet

Innholdet i den britiske samsvarserklæringen varierer avhengig av produktet. Sjekk hva som kan
kreves i relevant britisk lovgivning som produktet overholder.
Innholdet i den britiske samsvarserklæringen varierer avhengig av produkt, men det skal inkludere:
1. Produkt, type, parti eller serienummer.
2. Navn og adresse på produsent / produsentens autoriserte representant.
3. Identifikasjon / beskrivelse av faktisk produkt.
4. En erklæring om at produktet samsvarer med den relevante lovgivningen.
5. Der det er aktuelt, referanser til alle angitte standarder.
6. Der det er aktuelt, henvis til det godkjente organet som utførte samsvarsvurderingen (navn,
nummer og beskrivelse av aktivitet).
7. Produsentens underskrift (eller den autoriserte representantens, hvis aktuelt).
Når prosedyren for samsvarsvurdering
er fullført, enten gjennom
egenvurdering (stegene 2–4) eller av
tredjeparts samsvarsvurdering
(stegene 6–9), fester du UKCAmerkingen til varene dine.
Lovgivningen kan også spesifisere at
UKCA-merkingen må brukes i
medfølgende dokumentasjon.
Reglene for plassering av UKCAmerkingen er for øyeblikket de samme
som for CE-merkingen.
Se «How to use the UKCA marking»
(slik bruker du UKCA-merkingen) under
«UKCA marking» (UKCA-merking).

UKCA-merking

UKCA-merkingen må være minst 5 mm i høyden – med mindre en annen minimumsdimensjon er
spesifisert i relevant lovgivning.
UKCA-bildefilene for merking er koblet sammen nedenfor:
Last ned bildefiler for UKCA-merking (fyll) (ZIP, 818 KB)
Last ned bildefiler for UKCA-merket (oversikt) (ZIP, 2,03 MB)
Som produsent eller, der aktuelt, produsentens autoriserte representant, må du plassere UKCAmerkingen på selve produktet eller på emballasjen eller medfølgende dokumenter.
For de fleste varer innen den nye tilnærmingen kan du frem til 1. januar 2024 plassere UKCA-merket
på et produkt via en etikett festet til produktet og dets tilhørende dokumenter. For å se om dette
gjelder for ditt produkt, kan du sjekke veiledningen vår på gov.uk.

Stegene 6-9: Obligatorisk UKCA-samsvarsvurdering av tredjepart
Hvis varene dine krever en tredjepartsvurdering før UKCA-merket kan brukes, skal du finne et
godkjent britisk organ som kan gjøre dette.

Steg 6:Identifiser et egnet
samsvarsvurderingsorgan

Du kan identifisere godkjente britiske organer ved hjelp av databasen for britiske organer som utfører
vurdering av markedsoverensstemmelse (UKMCAB).
Hvis du allerede har et samsvarssertifikat for CE-merking utstedt av et kontrollorgan godkjent av EU,
bør du snakke med kontrollorganet for å forstå hvordan de kan hjelpe deg med å sertifisere
produktene dine for UKCA-merking.
Hvis du for øyeblikket ikke bruker et EU-organ til å bekrefte produktene dine, kan du gå til steg 8.
Se steg 3 ovenfor.

Steg 7: Utkast til teknisk
dokumentasjon

Steg 8: Utarbeide et utkast for
samsvarserklæring

•

Informasjonen for den tekniske dokumentasjonen forblir stort sett den samme som ovenfor.
Det finnes ingen gjeldende planer om å endre disse.

•

Du bør snakke med det godkjente britiske organet eller en advokat for råd om hvordan
samsvarsprosesser for de enkelte varene dine er blitt påvirket fra 1. januar 2021.

Se steg 4 ovenfor.

Når varene har gjennomgått samsvarsvurdering av tredjeparten, vil du motta et samsvarssertifikat
utstedt av samsvarsvurderingsorganet.

Steg 9: Fest på UKCAmerkingen, og klargjør for å
tilby varene dine på markedet

Skriv under på utkastet for samsvarserklæringen for å erklære at du som produsent eller autorisert
representant (der det er aktuelt) tar ansvar for at produktet er i samsvar med lover og regler.
Du må feste UKCA-merkingen og identifikasjonsnummeret til samsvarsvurderingsorganet på
produktet. Denne prosessen er beskrevet i steg 5.
Hvis du har fullført stegene ovenfor, kan du nå selge varene dine på markedet i Storbritannia.

Vedlegg A
EU-direktiv

Korresponderende britisk lovgivning

Leketøyssikkerhet – direktiv 2009/48/EF

Forordninger for leker (sikkerhet) 2011

Pyrotekniske artikler – direktiv 2013/29/EU

Forordninger for pyrotekniske artikler (sikkerhet) 2015

Fritidsfartøy og vannscootere – direktiv
2013/53/EU
Sivile eksplosiver – direktiv 2014/28/EU

Forordninger for fritidsfartøy 2017

Enkle trykkbeholdere – direktiv 2014/29/EU

Forordninger for enkle trykkbeholdere (sikkerhet) 2016

Elektromagnetisk kompatibilitet – direktiv
2014/30/EU
Manuelle veieinstrumenter – direktiv
2014/31/EU
Måleinstrumenter – direktiv 2014/32/EU

Forordninger for elektromagnetisk kompatibilitet 2016

Heiser – direktiv 2014/33/EU

Heiseforordninger 2016

ATEX – direktiv 2014/34/EU

Radioutstyr – direktiv 2014/53/EU

Forordninger for utstyr og beskyttelsessystemer beregnet for bruk
i potensielt eksplosive atmosfærer 2016
Forordninger om utstyr og beskyttelsessystemer beregnet for bruk
i potensielt eksplosive atmosfærer (Nord-Irland) 2017
Forordninger for radioutstyr 2017

Trykkutstyr – direktiv 2014/68/EU

Forordninger for trykkutstyr (sikkerhet) 2016

Personlig verneutstyr – forordning (EU)
2016/425
Gassapparater – forordning (EU) 2016/426

Forordning 2016/425 om personlig verneutstyr og forordninger for
personlig verneutstyr (håndhevelse) 2018
Forordning 2016/426 og forordninger for gassapparater
(håndhevelse) og diverse endringer 2018
Forordninger om leveranse av maskineri (sikkerhet) 2008

Maskindirektiv 2006/42/EF
Utendørs støydirektiv 2000/14/EF
Direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet for
jernbanesystemet innenfor samfunnet
«Direktiv 92/42/EØF om varmtvannsberedere
OG direktiv om miljøvennlig design
2009/125/EF»
Kabelbaneinstallasjoner – forordning (EU)
2016/424
Maritimt utstyr – direktiv 2014/90/EU
Byggeprodukter – forordning (EU) nr. 305/2011
Trykkutstyr som kan transporteres – direktiv
2010/35/EU

Forordninger for eksplosiver 2014

Forordninger for manuelle veieinstrumenter 2016
Forordninger for måleinstrumenter 2016

Forordning for støyutslipp i miljøet mht. utstyr for utendørs bruk
2001
Forordninger for jernbaner (interoperabilitet) 2011
Forordninger for miljøvennlig design for energirelaterte produkter
og energiinformasjon (endring) (EU-utgang) 2010
Forordninger for kabelbaneinstallasjoner 2018
Forordninger for kommersiell skipsfart (maritimt utstyr) 2016
Konstruksjonsproduktforordning (EU) 2011 (EU-forordning nr.
305/2011)
Forordninger for transport av farlig gods og bruk av transportabelt
trykkutstyr 2009

Vedlegg B
Endringer av
økonomisk operatør
siden 1. januar 2021

Importører
•
•

Fra og med 1. januar 2021 anses du som importør hvis du er ansvarlig for å bringe varer til
Storbritannia fra utenfor Storbritannia og selge dem på markedet i Storbritannia.
Importøren kan også måtte angi navn og adresse på produktet eller dokumentasjonen, beholde en
kopi av samsvarserklæringen og sikre at den tekniske dokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig for
håndhevende myndighet på forespørsel.

Autoriserte representanter
•
•

Produsenter kan utnevne autoriserte representanter til å utføre oppgaver på deres vegne.
Generelt er utnevnelse av en autorisert representant valgfritt for varer som er UKCA- eller CE-merket.

De eksakte kravene til de økonomiske operatørene avhenger av lovgivningen som gjelder for produktet ditt. De
spesifikke veiledningsproduktene på koblingen nedenfor inneholder detaljert veiledning om hvordan du kan
overholde forpliktelsene til merking av importøradresse mellom 1. januar 2021 og 31. desember 2022:
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-1-january-2021-great-britain.
Generelt må produktene være i samsvar på det tidspunktet de selges på det britiske markedet. Hvis du har tenkt
å ta med deg produkter som ennå ikke er riktig merket, inn i landet, og ønsker å diskutere dette i lys av praktisk
samsvar og håndhevelse, oppfordrer vi deg til å diskutere det med den relevante lokale
markedstilsynsmyndigheten der varene bringes til Storbritannia.

Vedlegg C
Produsenten

Importør

Distributør

Selge på markedet

Produsenten er alle som produserer et produkt eller har et produkt designet eller produsert, og markedsfører det
produktet under sitt navn eller varemerke.

Importøren er den personen som er den første til å selge varer fra et eksternt marked på markedet som de er
etablert og driver i.

Distributøren er en person som ikke er produsenten, importøren eller sluttbrukeren, som gjør varer tilgjengelig på
markedet.

Salg på markedet er definert som «den som først gjør tilgjengelig på markedet» (av produsenten eller
importøren). Konseptet med å selge på markedet henviser til hver enkelt vare, ikke en type vare, og innebærer
ikke nødvendigvis fysisk overføring av varen (dvs. at et produkt kan lagres).

