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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) 8 § 1 och 2

mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom. och 36 § som följer:

8 §

Beslut om typgodkännande

I ett beslut om typgodkännande eller i en
bilaga till beslutet ska följande uppgifter
ingå:

1) tillverkarens namn och hemort,
2) produktens benämning och en beskriv-

ning av produkten,
3) den planerade användningen av pro-

dukten,
4) villkoren för godkännandet,
5) namn och hemort för det organ som

certifierar tillverkningskontrollen samt date-
ring för avtalet om tillverkningskontroll,

6) märkning av produkten,
7) behövlig information för projektering

samt behövliga anvisningar om installering,
användning, underhåll och lagring,

8) giltighetstiden för godkännandet.
Typgodkännanden meddelas för viss tid,

högst fem år i sänder. Ett typgodkännandeor-
gan eller miljöministeriet som meddelare av
typgodkännande ska återkalla typgodkännan-
det, om byggprodukten inte uppfyller de vä-
sentliga tekniska krav som följer av markan-
vändnings- och bygglagen eller bestämmelser

som har utfärdats med stöd av den. Om CE-
märkning blir tillämplig på produkten, upp-
hör typgodkännandet att gälla.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tillsyn som rör typgodkännande

Om en byggprodukt är typgodkänd, måste
tillverkningskontrollen certifieras för att sä-
kerställa att produkten stämmer överens med
kraven för typgodkännandet och dessutom
uppfyller villkoren i typgodkännandebeslutet.
Ett typgodkännandeorgan eller miljöministe-
riet som beviljare av typgodkännande ska
återkalla typgodkännandet, om importören el-
ler tillverkaren eller ett av tillverkaren be-
myndigat ombud inte avhjälper brister som
upptäckts vid certifieringen av tillverknings-
kontrollen. Ett beslut om typgodkännande
ska återkallas utan dröjsmål, om Säkerhets-
och kemikalieverket har förbjudit använd-
ningen av byggprodukten eller ålagt importö-
ren eller tillverkaren eller ett av tillverkaren
bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att
dra tillbaka produkten från marknaden.
— — — — — — — — — — — — —

RP 281/2014
MiUB 16/2014
RSv 212/2014

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20140281


12 §

Användning av kontrollintyg

— — — — — — — — — — — — —
En förutsättning för att ett kontrollintyg

ska kunna användas är dessutom att tillverka-
ren iakttar systemet för den interna tillverk-
nings-kontrollen och testningen av produktio-
nen. Ett organ för certifiering av tillverk-
ningskon-troll certifierar den interna tillverk-
ningskon-trollen genom att utföra en första
inspektion och en fortlöpande övervakning
av tillverknings kontrollen samt genom att
bedöma och godkänna den. Ett godkänt or-
gan som utfärdar kontrollintyg ska återkalla
kontrollintyget, om importören eller tillverka-
ren eller ett av tillverkaren bemyndigat om-
bud inte avhjälper brister som upptäckts vid
certifieringen av tillverkningskontrollen.
Kontrollintyget ska återkallas utan dröjsmål,
om Säkerhets- och kemikalieverket har för-
bjudit användningen av byggprodukten eller
ålagt importören eller tillverkaren eller ett av
tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åt-
gärder för att dra tillbaka produkten från
marknaden.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Utfärdande av kontrollintyg

I ett kontrollintyg eller i en bilaga till
inty-get ska följande uppgifter ingå:

1) tillverkarens namn och hemort,
2) produktens benämning och en beskriv-

ning av produkten,
3) behövliga uppgifter om produktens

egenskaper och användningssätt och om öv-
riga omständigheter som rör användningen
av produkten,

4) uppgifter om bedömningsmetoderna,
5) giltighetstiden för godkännandet.
Kontrollintyg utfärdas för viss tid, högst

fem år i sänder. Det godkända organet kan
vid behov kräva periodisk utvärdering för att
säkerställa att produktens egenskaper stäm-
mer överens med de egenskaper som tillver-
karen har uppgett. En produkt som kontrolle-
ras särskilt för varje leveransparti får inte tas
i bruk förrän det godkända organet har utfär-

dat ett kontrollintyg, där partiet i fråga har
godkänts för användning. Kontrollintyget ska
återkallas, om byggprodukten inte uppfyller
de väsentliga tekniska krav som följer av
markanvändnings- och bygglagen eller be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av
den. Om CE-märkning blir tillämplig på pro-
dukten, upphör kontrollintyget att gälla.

16 §

Innehållet i tillverkningskontrollen

Vid tillverkningskontrollen ska tillverka-
ren iaktta systemet för den interna tillverk-
nings-kontrollen och testningen av produktio-
nen. Ett organ för certifiering av tillverk-
ningskon-troll ska certifiera den interna till-
verknings-kontrollen genom att utföra en för-
sta inspektion och en fortlöpande övervak-
ning av till-verkningskontrollen samt genom
att bedöma och godkänna den. Tillverknings-
kontrollen kan omfatta testning av produkter
som tagits ut i produktionsanläggningen och
på marknaden. Ett certifikat för tillverknings-
kontroll ska återkallas, om byggprodukten
inte upp-fyller de väsentliga tekniska krav
som följer av markanvändnings- och byggla-
gen eller bestämmelser som har utfärdats
med stöd av den. Organet för certifiering av
tillverknings-kontroll ska återkalla certifika-
tet, om importören eller tillverkaren eller ett
av tillverkaren bemyndigat ombud inte av-
hjälper brister som upptäckts vid certifie-
ringen av tillverkningskontrollen. Certifikatet
ska återkallas utan dröjsmål, om Säkerhets-
och kemikalieverket har förbjudit använd-
ningen av byggprodukten eller ålagt importö-
ren eller tillverkaren eller ett av tillverkaren
bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att
dra tillbaka produkten från marknaden. Om
CE-märkning blir tillämplig på produkten,
upphör certifikatet att gälla.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som ett organ
fattat om en ansökan får begäras på det sätt
som anges i förvaltningslagen (434/2003).
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Andra beslut som har fattats med stöd av
denna lag och beslut som har meddelats med
anledning av en begäran om omprövning får
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Beslut som
gäller återkallande av typgodkännande, åter-
kallande av kontrollintyg eller återkallande
certifikat för tillverkningskontroll ska iakttas
trots ändringssökande.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende

som gäller avbrytande av verksamheten samt
återkallande av bemyndiganden och godkän-
nanden får överklagas genom besvär på det
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen
får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 februari
2015.

Helsingfors den 19 december 2014
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