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om ändring av markandvändnings- och bygglagen

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 181 §, sådan den lyder i lag

955/2012, samt
fogas till lagen en ny 190 a § som följer:

181 §

Marknadstillsyn

Säkerhets- och kemikalieverket är mark-
nadstillsynsmyndighet enligt byggprodukt-
förordningen. Dessutom utövar Säkerhets-
och kemikalieverket marknadstillsyn över
byggprodukter som omfattas av lagen om
produktgodkännanden för vissa byggproduk-
ter (954/2012). Säkerhets- och kemikaliever-
ket ansvarar också för marknadstillsynen
över andra byggprodukter som införlivas i
byggnadsobjekt, om de kan påverka uppfyl-
landet av de väsentliga tekniska kraven.

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en byggprodukt är farlig för säker-
heten, hälsan eller miljön eller byggproduk-
ten inte stämmer överens med ett typgodkän-
nande, kontrollintyg, tillverkningskontroll el-
ler något annat frivilligt certifikat eller ett
certifikat som grundar sig på ömsesidigt god-
kännande, kan Säkerhets- och kemikaliever-
ket ålägga importören eller tillverkaren eller
ett av tillverkaren bemyndigat ombud att av-
hjälpa bristerna inom en skälig tid. Om bris-
ten inte avhjälps inom den utsatta tiden eller
om bristen är allvarlig, kan Säkerhets- och

kemikalieverket förbjuda användningen av
produkten och vid behov ålägga importören
eller tillverkaren eller ett av tillverkaren be-
myndigat ombud att vidta åtgärder för att dra
tillbaka produkten från marknaden.

Importören eller tillverkaren av en bygg-
produkt eller ett av tillverkaren bemyndigat
ombud ska ersätta staten för de kostnader
som en utredning orsakat, om utredningen
visar att byggprodukten inte är duglig att
användas i byggnadsverk. Kostnadsersätt-
ningen är direkt utsökbar. Bestämmelser om
indrivning av ersättning finns i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet
ska följa användningen av byggprodukter och
efter behov underrätta Säkerhets- och kemi-
kalieverket om missförhållanden som iaktta-
gits.

190 a §

Sökande av ändring i beslut av
Säkerhets- och kemikalieverket

Ändring i ett beslut som Säkerhets- och
kemikalieverket fattat med stöd av 181 § i
denna lag söks hos förvaltningsdomstolen ge-
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nom besvär. Behörig förvaltningsdomstol be-
stäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen.

En myndighet som fattat ett beslut enligt
denna lag har besvärsrätt i fråga om förvalt-
ningsdomstolens beslut, om förvaltnings-
domstolen har ändrat myndighetens beslut
eller upphävt det. Beslut som marknadstill-

synsmyndigheten fattat med stöd av denna
lag eller byggproduktförordningen ska iakttas
även om ändring söks.

Vid ändringssökande iakttas i övrigt för-
valtningsprocesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 19 december 2014
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