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CE-märkning av manuellt betjänade garageportar 
 

Den som är tillverkare och även den som säljer manuellt betjänade garageportar/garageportar/grindar ska se till 

att den är CE-märkt. Genom att porten är CE – märkt visar tillverkaren att EUs regelverk uppfylls. Garageportar 

används som ett samlingsnamn för de garageportar (villaportar) som vanligtvis installeras i anslutning till privata 

småhus/garage eller garage till hyreshus. Garageportens grundsyfte är att kunna ha passage för gods, fordon 

men även för människor.  

Detta informationsblad vänder sig till dig som är: tillverkare, köpare, återförsäljare, privatperson mm i syfte att 

ge en kortfattad beskrivning av regelverket för manuellt betjänade garageportar. 

CE-märkning – Prestandadeklaration och märkskylt 

Nya manuellt betjänade garageportar när de sätts på marknaden ska vara CE-märkta och visas genom att 

porten har en märkskylt som har ett CE-märke och med dokument prestandadeklaration (DoP - Declaration 

of Performance). 

Det är tillverkaren/ leverantören som har ansvaret att garageport är korrekt CE-märkt.  

Vilka EU regelverk för CE-märkning finns för manuellt betjänade 
garageportar? 

För en manuellt betjänad garageport gäller följande EU regelverk: 

Byggproduktförordningen EU 305/2011 ger krav på att byggprodukter ska CE-märkas. En 

garageport klassas som en byggprodukt eftersom dess utförande och dess installation, d.v.s. prestanda, 

påverkar klimat och säkerhet såsom värme, lufttäthet, skydd mot nedstörtning. För garageportar innebär 

detta att prestanda på porten måste initialt tas fram av ett certifierat provningslabb. 

Standarden EN 13241:2003+A2:2016 som är produktstandard för portar (både manuella och 

maskindrivna garageportar). Standarden är harmoniserad dvs. genom att följa de krav som ges i denna 

standard och dess tillämpbara understandarder uppfylls CE-märkningskraven i Byggproduktförordningen. 

Att tänka på: Standarder och EUs regelverk uppdateras regelbundet, man behöver som tillverkare 

regelbundet stämma av att de standarder och regelverk man följer är aktuella. 

Prestandadeklaration (DoP, Declaration of Performance) 

En prestandadeklaration är ett dokument som tillverkaren av garageporten ska ta fram. 

Prestandadeklarationen ska kunna tillhandahålls som pappersutskrift, elektronisk (e-post) eller på importör 

eller distributörs egen webbplats (det är inte tillräckligt att tex: en importör av portar hänvisar till någon 

annans webbplats). 

Tillverkaren av komplett garageport måste vända sig till ett certifierat provningslabb som utför provning av 

prestanda av garageportmodellen enligt harmoniserade standarder (kallas för system 3 enligt 

Byggproduktförordningen, EU 305/2011). 
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Tillverkare av port utför också tillverkningskontroll av de portar som tillverkas så att inte portens prestanda 

påverkas vid serieproduktion.  

Exempel på prestanda som tas fram och deklareras för manuellt betjänade garageportar: 
• Vattentäthet 
• Motstånd mot vindlast 
• Värmeisolering 

• Lufttäthet 

• Säker öppning 

• Glasegenskaper 

• Mekanisk hållfasthet 
• Beständighet 

Observera: Alla prestanda som visas i listan ovan behöver inte vara aktuella, om du som tillverkare är osäker ta i så fall 

hjälp av provningslaboratoriet som utför prestandatest för att utreda/ få hjälp med vad som krävs.  

Teknisk tillverkningsdokumentation 

Att CE-märka manuellt betjänade garageportar innebär att tillverkaren exempelvis tar fram följande: 

• Konstruktionsunderlag t.ex. ritningar och beräkningar 

• Riskbedömning 

• Avstämning att garageport uppfyller förordningar/standarder 

• Egna prov/tester för att kontrollera garageporten 

• Test av garageportens prestanda som måste utföras av certifierat provningslabb 

• Instruktioner på svenska som följer med garageport 

• Prestandadeklaration (skriven på svenska) som ska kunna tillhandahållas på begäran 

• Märkskylt med CE-märke fäst på garageport (tillverkare och adress, typ av port, prestanda, tillverkningsår, 
årtal när tillverkningen startade, referens till DoP, referens till Byggproduktförordningen) 

 

Instruktioner 

Instruktioner, skriven på svenska ska följa med garageport, vilken ska ge all information som behövs för 

installation, drift och underhåll samt demontering av garageport. För att säkerställa korrekt funktion och 

säkerhet har den som äger en garageport ett ansvar att garageportens instruktioner följs, exempelvis de 

krav som finns på regelbunden kontroll och underhåll. 

 

Besiktning av ackrediterat kontrollorgan 

Manuellt betjänade garageportar (villaportar) omfattas inte av besiktning* av godkänt besiktningsföretag 

(ackrediterat kontrollorgan) enligt Boverkets föreskrift BFS 2016:2 H18. 

Skulle däremot en motordriven garageport vara monterad i en garagelänga som ägs av en 

bostadsrättsförening gäller besiktning av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Motordrivna garageportar som är monterade i anslutning till ett allmänt område tex trottoar omfattas 

också av krav på besiktning*som ska utförs av ett ackrediterat kontrollorgan. 

* För mer information gällande kraven på besiktning, se separat informationsblad ”Besiktning av motordrivna portar” 

från Portgruppen. 
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