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Certifikater iht. EN 10204 

GENERELT 
Certifikater kan være nødvendige som verifikation af kvaliteten, som garanti eller for at bevise varernes oprindelse. 
Udstedelse af certifikater kræver som regel ekstra ressourcer i form af teknisk og administrativ assistance, der koster 
både tid og penge. 
Prisen for certifikater vil derfor altid fremgå som en separat post på Deres faktura. 

Krav om certifikater bedes fremsat ved afgivelsen af ordren, da det altid er meget vanskeligere, endog umuligt, at 
fremskaffe certifikaterne efterfølgende. 

Udover den ekstra omkostning kan krav om certifikater også betyde længere leveringstid. De varer, der haves på 
lager, har måske ikke det ønskede certifikat, med det resultat, at man må vente på næste varesending - evt. næste 
produktion. 

Nedenfor ses forskellige typer af materialecertifikater iht. DS/EN 10204. Særlige krav til testtyper eller testantal skal 
meddeles i god tid, så vi kan undersøge om det svarer til producentens praksis, eller om der skal laves særlige 
foranstaltninger i forbindelse med certifikatet. 

Materialercertifikater i henhold til DS/EN 10204 

2.1 Værkserklæring / Declaration of compliance with the order / Werkbescheinigung  

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen. 

Udstedes af producenten på baggrund af generelle registreringer - ingen prøvningsresultater. 

2.2 Værksattest / Test report / Werkzeugnis  

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af resultater opnået ved ikke-specifik 
inspektion. 

Udstedes af producenten på baggrund af testresultater foretaget på tilsvarende produkter. 

3.1 Inspektionscertifikat 3.1 / Inspection certificate 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis  

3.1 Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af resultater opnået ved specifik 
inspektion. 

Udstedes af producentens autoriserede inspektionsrepræsentant uafhængigt af produktionsafdelingen. 

3.2 Inspektionscertifikat 3.2 / Inspection certificate 3.2 / Abnahmeprüfzeugnis  

3.2 Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af resultater opnået ved specifik 
inspektion. 

Udstedes af producentens autoriserede inspektionsrepræsentant uafhængigt af produktionsafdelingen og 
enten købers autoriserede inspektionsrepræsentant eller inspektøren udpeget i henhold til officielle for 
forskrifter         
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