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Miljöministeriets förordning

66/2015

om ändring av vissa bestämmelser i miljöministeriets förordning om produktgodkännan-
den för vissa byggprodukter

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2015

I enlighet med miljöministeriets beslut
ändras i miljöministeriets förordning om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

(555/2013) 1 §, 4 §, 9 § 1 mom. och 12 § 2 mom. som följer:

1 §

Beslut om typgodkännande

I ett beslut om typgodkännande eller i en
bilaga till beslutet ska det anges till vilka
delar byggprodukten uppfyller de väsentliga
tekniska krav i anslutning till den planerade
användningen av byggnaden som anges i
markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
eller bestämmelser som har utfärdats med
stöd av den. Beslutet ska innehålla ett villkor
enligt vilket typgodkännandet återkallas, om
byggprodukten inte uppfyller de väsentliga
tekniska krav som anges i markanvändnings-
och bygglagen eller bestämmelser som har
utfärdats med stöd av den. Dessutom kan det
i beslutet med hjälp av mätetal eller klasser
ges en redogörelse för de egenskaper hos
byggprodukten som rör användningen av
den. Beslutet och bilagorna till det ska sparas
i elektronisk form på typgodkännandeorga-
nets webbplats.

4 §

Kontrollintyg

Med kontrollintyg kan de klasser och mä-
tetal meddelas som beskriver byggprodukter-
nas egenskaper och som påverkar hur de
väsentliga tekniska krav som anges i markan-

vändnings- och bygglagen eller bestämmelser
som utfärdats med stöd av den uppfylls. Kon-
trollintyget ska innehålla ett villkor enligt
vilket intyget återkallas, om byggprodukten
inte uppfyller de väsentliga tekniska krav
som anges i markanvändnings- och byggla-
gen eller bestämmelser som har utfärdats
med stöd av den.

9 §

Certifiering av tillverkningskontroll

Ett organ för certifiering av tillverknings-
kontroll ska ange bedömningsgrunderna i sitt
certifikat. Certifikatet ska innehålla ett villkor
enligt vilket certifikatet återkallas, om bygg-
produkten inte uppfyller de väsentliga tek-
niska krav som anges i markanvändnings-
och bygglagen eller bestämmelser som har
utfärdats med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

System som ska tillämpas vid bedömning och
certifiering av byggprodukters egenskaper

— — — — — — — — — — — — —
Systemen för bedömning och fortlöpande

kontroll av prestanda i fråga om byggproduk-
ter inom följande produktgrupper:



1) bärande stål- och aluminiumkonstruk-
tioner (system 2+),

2) stål för konstruktionsändamål (system
2+),

3) bärande, isolerande sandwichelement
med yta av tunn stålplåt (system 1 eller sy-
stem 2+),

4) armeringsstänger, armeringsnät och
spännstål (system 1+),

5) järnbeslag samt armeringsstål på rulle
som riktas av den som tillverkar eller vidare-
förädlar stålet (system 2+),

6) svetsat järnbeslag med anslutningar
som överför krafter (system 2+),

7) specialskarvar i armeringsstänger (sy-
stem 2+),

8) bergskor och pålskarvar (system 2+),
9) anslutningar som överför krafter i stål-

och aluminiumkonstruktioner (system 2+),
10) fabriksblandad betong (system 2+),
11) flytbetong samt komponenter och till-

satser som väsentligt påverkar betongens me-
kaniska egenskaper och hållbarhet (system
2+),

12) specialmurbruk och specialbetong
samt fogbruk för konstruktioner (system 2+),

13) VVS-kanalelement (lätt konstruktion
system 1 och tung konstruktion system 2+),

14) element för vätskebehållare, plattele-
ment och andra element av massiv betong
(system 2+),

15) väggelement hopsatta av murverksele-
ment eller gjutna block (system 2+),

16) bärande balkar av murverkselement
och murbruk eller betong (system 2+),

17) stora betongrör och stora inspektions-
brunnar (system 2+),

18) bärande gjutna betongblock (system
2+),

19) lastöverförande ståldelar i betongkon-
struktioner (system 2+),

20) förstärkningar av betongkonstruktio-
ner (system 1),

21) vägg-, bottenbjälklags-, mellanbjälk-
lags- och vindbjälklagselement i trä (meka-
niska infästningar system 2+ och bärande
element hopsatta med limfogar system 1),

22) dragbelastade och limmade stålstångs-
eller skruvinfästningar i träkonstruktioner
(system 1),

23) skjuvbelastade fästen och infästningar
i träkonstruktioner (system 2+),

24) trapprodukter (system 2+),
25) gummilager som är avsedda för hus-

byggnad (system 2+),
26) brandskyddsprodukter och brand-

skyddsutrustning (system 1),
27) lyftorgan och lyftlänkar (system 2+),
28) takpollare samt husstegar, snöhinder

och säkerhetsräcken för tak (system 2+),
29) ångspärrstejp och andra tätningspro-

dukter (system 2+),
30) system för efterspänning av konstruk-

tioner (system 1),
31) samverkansbalkar i trä och stål (sy-

stem 2+),
32) bärande sammansatta träkonstruktio-

ner hopsatta med mekaniska fogar (system
2+),

33) bärande sammansatta träkonstruktio-
ner hopsatta med limfogar (system 1),

34) våtrumsmoduler (system 2+),
35) presskopplingar för kopparrör (system

2+)

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2015.

Helsingfors den 30 januari 2015

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen

Lagstiftningsråd Kirsi Martinkauppi
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