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Hvad er Brexit og hvornår startede det?

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at 
Storbritannien ønsker at forlade EU. Erklæringen til EU blev indgivet 
under artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den proces 
giver som udgangspunkt to år til at gennemføre Storbritanniens 
udtrædelse.



Brexit krav - geografi



Brexit krav i overskrifter 1
Hvis du sælger produkter der skal CE-mærkes i Storbritannien 
i dag, skal du være opmærksom på:

- Fra x/x 20xx kan CE-mærket ikke bruges som bevis for overensstemmelse, i 
stedet skal man bruge UKCA mærkning.

- Der er en overgangsperiode indtil x/x-20xx hvor UKCA mærket ikke behøver 
at være på produktet, men kan være på medfølgende dokumentation.

- Der skal udfærdiges en UKCA ”declaration of conformity” med referencer til 
GB lovgivning. Der sklal henvises til ”designated stanards” – svarende til 
harmoniserede standarder i EU



Brexit krav i overskrifter 2
Hvis dit produkt er omfattet af en lovpligtig 3. parts 
godkendelse, skal produktet godkendes af en ”Conformity
Assessment Bodies (CABs)” i Storbritanien.

Hvis dit produkt hat en 3. parts godkendelse fra en 
”Conformity Assessment Bodies (CABs)”  i GB, kan produktet 
ikke sælges i EU før det er godkendt af en NoBo i EU.

Fra x/x-20xx skal der være en GB firmaadresse på produktet.



Brexit krav – tidslinie 1



Brexit krav – tidslinie 2



Brexit krav – tidslinie ???



Businesses to be given UK product marking 
flexibility 

Published 14 November 2022

Businesses given 2 additional years to apply new product 
safety marking.

The government will continue to recognise the CE marking for 2 years, therefore 
allowing businesses until 31 December 2024 to prepare for the UKCA marking. 
Businesses can also use the UKCA marking, giving them flexibility to choose 
which marking to apply.



Brexit krav – hvad er dækket?



Brexit krav – hvor finder jeg det!



Brexit krav – hvor finder vi det
På denne side vil der senere blive listet en række hjemmesider med 
interessante artikler mm. angående Brexit
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