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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 
samt om vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att en ny 
lag om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter ska stiftas. Samtidigt ska den 
nuvarande lagen om godkännande av bygg-
produkter upphävas. Den nya lagen ska till-
lämpas på godkännande av byggprodukter 
som inte omfattas av en harmoniserad pro-
duktstandard och för vilka det inte finns en 
europeisk teknisk bedömning. Lagen gäller 
situationer där en byggprodukt av dessa or-
saker inte kan CE-märkas. CE-märkning 
enligt byggproduktförordningen blir obliga-
torisk för flertalet byggprodukter den 1 juli 
2013.  

För nationellt godkännande kommer det 
enligt förslaget att finnas tre frivilliga alter-
nativ. Det första alternativet är ett typgod-
kännande av samma slag som det nuvarande. 
Typgodkännandet ska grunda sig på förord-
ningar av miljöministeriet. Typgodkännan-
den ska beviljas av organ som bemyndigas 
av miljöministeriet. 

Det andra alternativet är kontrollintyg, vil-
ka ersätter de certifierade bruksbeskrivning-
arna enligt den nuvarande lagen. Godkän-
nande med kontrollintyg erbjuder i vissa 
situationer ett förfarande för godkännande av 
byggprodukter som från förvaltningssyn-
punkt är mindre tungrott än typgodkännande. 

Det är meningen att de produktgrupper för 
vilka kontrollintyg får beviljas ska specifice-
ras genom en förordning av miljöministeriet. 
Kontrollintyg ska enligt förslaget beviljas av 
organ som är godkända av miljöministeriet.  

Det tredje alternativet är godkännande ge-
nom certifiering av tillverkningskontrollen. I 
detta fall certifieras tillverkningsprocessen av 
ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll som är godkänt av miljöministeriet.  

I den händelse att egenskaperna hos en 
byggprodukt inte har visats på något annat 
sätt, medger lagförslaget ett förfarande som 
innebär att byggprodukters prestanda kan 
kontrolleras specifikt för en byggplats. Lagen 
innehåller också en paragraf om ömsesidigt 
godkännande. Enligt den ska information om 
en byggprodukts egenskaper som anges i 
produktgodkännanden som beviljas i med-
lemsstater i Europeiska ekonomiska området 
och i Turkiet anses vara tillförlitlig. 

I propositionen föreslås dessutom att mark-
användnings- och bygglagen och lagen om 
anordningar inom räddningsväsendet ändras 
och att lagen om godkännande av byggpro-
dukter för trafikleder och allmänna områden 
upphävs. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Bestämmelser om godkännande av bygg-
produkter för användning i byggande finns i 
lagen om godkännande av byggprodukter 
(230/2003) och i lagen om godkännande av 
byggprodukter för trafikleder och allmänna 
områden (797/2007). Dessutom finns para-
grafer som rör godkännande av byggproduk-
ter i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999), lagen om anordningar inom 
räddningsväsendet (10/2007), markanvänd-
nings- och byggförordningen (895/1999) och 
förordningen om godkännande av byggpro-
dukter (1245/2003). 

I Finland är CE-märkning av byggproduk-
ter frivillig, med undantag för prefabricerade 
rökkanaler, cement och vissa typer av sten-
material. Dessutom är CE-märkning av 
brandvarnare obligatorisk enligt en förord-
ning av statsrådet (291/2009) utfärdad med 
stöd av lagen om anordningar inom rädd-
ningsväsendet. En del tillverkare har CE-
märkt sina byggprodukter frivilligt. Det här 
gäller särskilt de tillverkare som tillverkar 
byggprodukter för export. 

Enligt lagen om godkännande av byggpro-
dukter är det i dag möjligt att typgodkänna 
vissa byggprodukter nationellt. För en del 
byggprodukter har så kallade certifierade 
bruksbeskrivningar utfärdats. Båda förfaran-
dena är frivilliga för tillverkaren. Andra möj-
liga förfaranden för produktgodkännande är 
att byggprodukter godkänns av en myndighet 
genom kvalitetskontroll som görs specifikt 
för en byggplats eller att tillverkningen kon-
trolleras i fabriken.  

 
1.2 Utvecklingen internationellt samt 

utländsk lagstiftning och EU-
lagstiftning 

Våren 2011 godkände Europaparlamentet 
en ny byggproduktförordning. Den träder i 

kraft i sin helhet den 1 juli 2013 och ersätter 
då den det tidigare byggproduktsdirektivet.  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 305/2011 är en författning som gäll-
er i medlemsstaterna som sådan. Nationell 
lagstiftning som överlappar förordningen 
måste upphävas. 

Den största förändringen är att den CE-
märkning som hittills har varit frivillig i Fin-
land blir obligatorisk för alla byggprodukter 
för vilka det finns harmoniserade produkt-
standarder.  

 
2  Nuläge 

Ett system för typgodkännandet av bygg-
produkter togs först i bruk vid miljöministe-
riet 1978. Verksamheten fortsatte fram till 
början av 2000-talet, då behandlingen av 
typgodkännanden började skötas på entre-
prenad av VTT. I samband med detta utarbe-
tades typgodkännandeförordningar, enligt 
vilka VTT meddelade typgodkännanden. Det 
finns sammanlagt 31 sådana förordningar. 
Typgodkännandeförordningarna gäller i dag 
ventilationsaggregat, värmeisolering och 
golvbeläggningar, branddörrar och brand-
fönster, strukturella produkter, vattenarmatu-
rer och avloppsutrustning. De krav som ställs 
på typgodkännandeorgan anges i lagen om 
godkännande av byggprodukter.  

Certifiering av bruksbeskrivningar har ut-
förts för olika slags byggprodukter. Omnäm-
nanden om dessa ingår i huvudsak i bestäm-
melserna i del B i Finlands byggbestämmel-
sesamling. Lösningar som presenteras i certi-
fierade bruksbeskrivningar, såsom beräk-
ningsmetoder och de resultat som de ger, kan 
anses vara godkända. 

Enligt beslut av miljöministeriet kan 
bruksbeskrivningar för närvarande certifieras 
av Suomen Betoniyhdistys ry och Teräsra-
kenneyhdistys ry. 

De övriga förfaranden för produktgodkän-
nanden som tillämpas av myndigheterna är 
certifiering av tillverkningskontrollen i fabri-
ker och kontroll som myndigheter utövar på 
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byggplatser. Den byggplatsspecifika myn-
dighetskontrollen medför samtidigt höga 
kostnader för den som startar ett byggprojekt 
och mycket arbete för byggnadstillsynsmyn-
digheten. Därför används byggplatsspecifik 
myndighetskontroll bara i sådana fall där det 
anses nödvändigt att utreda egenskaperna hos 
en produkt och produktens duglighet inte har 
bekräftats på något annat sätt.   

CE-märkta byggprodukter har i regel god-
känts om deras egenskaper har motsvarat de 
krav som ställs på byggnadsverket enligt 
Finlands byggbestämmelsesamling. 

 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med den nya lagen om produktgod-
kännanden för vissa byggprodukter (pro-
duktgodkännandelagen) och därmed sam-
manhängande lagändringar är att uppäva 
sådan lagstiftning som överlappar EU:s 
byggproduktförordning. Genom lagändring-
arna ersätts dessutom hänvisningar till bygg-
produktdirektivet med hänvisningar till 
byggproduktförordningen. 

Ett annat syfte är att fortsätta med etablera-
de förfaranden för att bekräfta byggproduk-
ters duglighet. Genom den nya lagstiftningen 
för produktgodkännanden skapas ett klart 
nationellt system, som kan användas för att 
godkänna sådana byggprodukter som an-
vänds i byggande och som inte enligt bygg-
produktförordningen omfattas av krav på 
CE-märkning. Åtgärder som står i samklang 
med produktgodkännandelagen kan framde-
les användas för att visa att en byggprodukt 
som inte omfattas av krav om CE-märkning 
uppfyller de krav som ställs i markanvänd-
nings- och bygglagen eller med stöd av den. 
Samtidigt ska man se till att branschen inte 
utsätts för onödig belastning på grund av 
lagändringarna, något som har beaktats i 
övergångsbestämmelserna.  

Det är meningen att lagen ska erbjuda dem 
som tillverkar byggprodukter en möjlighet att 
frivilligt certifiera egenskaper hos sina bygg-
produkter för att styrka produkternas duglig-
het för användning i byggnadsverk.  

 
3.2 Alternativ 

En utgångspunkt för den nya lagen om 
produktgodkännanden för vissa byggproduk-
ter är att befintliga sätt att godkänna bygg-
produkter nationellt ska bevaras även fram-
deles. Det är motiverat att hålla dem kvar på 
grund av de stora skillnaderna mellan olika 
byggprodukter. För en del produkter är det 
lämpligt med ett förfarande som är reglerat i 
detalj, medan det för andra är bättre med ett 
förfarande som är mindre betungande admi-
nistrativt. Alla olika alternativ har utnyttjats, 
och det finns inget behov i branschen att 
utöka eller skära ner de alternativa metoderna 
för frivilligt nationellt godkännande i de fall 
där produkten inte omfattas av en harmonise-
rad produktstandard och det inte finns någon 
europeisk teknisk bedömning för produkten. 

Ett centraliserat förhandsgodkännande av 
en byggprodukt är ofta enklare och billigare 
än kontroll av dess prestanda för en specifik 
byggplats.  

Likväl ska typgodkännanden, kontrollintyg 
och tillverkningskontroll enligt förslaget vara 
frivilliga för tillverkaren. Byggnadstillsyns-
myndigheten ska enligt förslaget få rätt att 
kräva att en byggprodukt certifieras för en 
specifik byggplats i fall då produktens dug-
lighet inte har styrkts på något annat sätt och 
det finns skäl att misstänka att den inte upp-
fyller de väsentliga tekniska krav som ställs 
på den i bestämmelser och föreskrifter. 

 
3.3 De viktigaste förslagen 

Typgodkännandet kommer i praktiken inte 
att ändras som metod för godkännande av 
byggprodukter. Typgodkännanden kan med-
delas av typgodkännandeorgan som är be-
myndigade av miljöministeriet genom en 
förordning utfärdad av ministeriet. Genom 
typgodkännande godkänns sådana byggpro-
dukter som har en betydande inverkan på ett 
byggnadsverks förmåga att uppfylla väsentli-
ga tekniska krav.  

Benämningen certifierade bruksbeskriv-
ningar ersätts i den föreslagna lagen med 
kontrollintyg. Samtidigt ska principerna för 
utfärdande av kontrollintygen göras klarare. 
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Dessutom ska det ställas strängare krav på de 
godkända organ som får utfärda intygen. 
Kontrollintyg används vid godkännande av 
byggprodukter som inverkar på förmågan 
hos ett byggnadsverk att uppfylla väsentliga 
tekniska krav eller produkter som det, med 
beaktande av produkternas egenskaper, är 
lämpligare att godkänna med intyg på grund 
av att ett förfarande med typgodkännande 
skulle bli för betungande. Vilka produkter 
eller produktgrupper som godkända organ får 
utfärda kontrollintyg för ska specificeras 
genom en förordning av miljöministeriet. 

Sådana byggprodukter som inte enligt 
byggproduktförordningen omfattas av krav 
om CE-märkning och inte heller hör till till-
lämpningsområdet för nationella förordning-
ar om grunderna för typgodkännanden eller 
kontrollintyg kan godkännas genom tillverk-
ningskontroll. Byggproduktens egenskaper 
kan då styrkas genom tillverkarens egen sy-
stem för tillverkningskontroll i fabriken. 
Systemet certifieras av ett organ för certifie-
ring av tillverkningskontroll.  

En byggprodukts duglighet för användning 
i byggande kan påvisas specifikt för en 
byggplats, om produktens egenskaper inte 
har styrkts genom CE-märkning eller be-
dömts frivilligt på något annat sätt. Att utreda 
dugligheten ankommer på den som startar 
byggprojektet. Enligt lagförslaget ska bygg-
nadstillsynsmyndigheten ha rätt att ålägga 
den som påbörjar ett byggprojekt att visa att 
en byggprodukt uppfyller de väsentliga tek-
niska krav som ställs på produkten i markan-
vändnings- och bygglagen eller med stöd av 
den, om myndigheten har skäl att misstänka 
att så inte är fallet.  

I fråga om att styrka dugligheten hos en 
byggprodukt för en specifik byggplats före-
skriver den nya lagen om ett förfaringssätt 
som utgår från 119 och 152 § i markanvänd-
nings- och bygglagen. Enligt 119 § i den 
lagen ska en som påbörjar ett byggprojekt se 
till att byggnaden planeras och byggs i enlig-
het med bestämmelserna om byggande och 
det beviljade tillståndet. Enligt 152 § i mark-
användnings- och bygglagen ska en bygg-
produkt som är avsedd att stadigvarande ingå 
i ett byggnadsverk ha sådana egenskaper att 
byggnadsverket under en ekonomiskt moti-

verad livslängd uppfyller de väsentliga tek-
niska kraven på byggande om det är projek-
terat och byggt på behörigt sätt och under-
hålls på sedvanligt sätt. Ansvaret för kostna-
derna för att styrka dugligheten ska bäras av 
den som påbörjar byggprojektet precis som 
nu. 

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushållens ställning 

De byggprodukter på vilka produktgod-
kännandelagen tillämpas används mest i hus-
byggnad. Producenternas kostnader överförs 
på slutanvändarna, dvs. byggverksamhetens 
kunder. Inom husbyggnaden är största delen 
av kunderna privathushåll eller aktieägare i 
bostadsaktiebolag. Den näst största kund-
gruppen utgör företagen. I byggbranschen är 
kommunerna och samkommunerna tillsam-
mans en större kund än staten.  

När produktgodkännandelagen träder i 
kraft, kommer det bara att ha en liten inver-
kan på hushållens ställning, under förutsätt-
ning att de olika godkännandeförfarandenas 
andelar bland byggprodukterna förblir oför-
ändrade. Lagändringarna inverkar inte direkt 
på hushållens byggbeslut.  Störst blir effek-
ten på hushållen om den byggplatsspecifika 
prestandakontrollens andel stiger märkbart, 
eftersom hushållen då betalar kostnadsök-
ningen.  

Kostnaderna för den byggplatsspecifika 
prestandakontrollen kan utifrån en utredning 
av VTT beräknas till 6 miljoner euro för 
nybyggnadens del och 140 miljoner euro och 
reparationsbyggandet. Byggplatsspecifik 
prestandakontroll är i princip inte särskilt 
allmän, och den används i specialfall. Det är 
möjligt att man för ett byggnadsverk väljer 
produkter som måste certifieras på byggplat-
sen i stället för CE-märkta eller typgodkända 
byggprodukter. Vid nybyggnad har kostna-
derna beräknats så, att vart tionde projekt 
uppskattats kräva besiktning och att enhets-
priset för ett certifieringsbesök är 1 500 euro. 
I Finland påbörjas årligen 40 000 nybygg-
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nadsprojekt, och av dem står privata hushåll 
och bostadsaktiebolag för största delen. 

För största delen av de projekt som gäller 
reparationsbyggande behövs inget bygglov, 
varför projekten inte kräver övervakning. 
Numerärt är antalet reparationsprojekt mång-
falt större än antalet nybyggnadsprojekt. Som 
grund för beräkningen har samma antagan-
den och enhetspriser använts som vid ny-
byggnad. Kostnaderna för certifiering på 
byggplatsen svarar byggherren för.  

I praktiken utförs certifiering på byggplat-
sen emellertid inte så ofta som antagits i 
kalkylen. Praxis inom byggnadstillsynen 
varierar. Om en prestandakontroll genomförs 
bara på en byggplats av hundra blir kostna-
derna bara ca 1 miljon euro. Om bara ett 
objekt av hundra inom reparationsbyggandet 
kräver byggplatsspecifik prestandakontroll, 
blir kostnaderna för detta 14 miljoner euro. 
Den beräknade kostnadseffekten för bygg-
platsspecifikt godkännande vid reparations-
byggande är således ett teoretiskt maximi-
värde. 

 
Konsekvenser för företagens ekonomi 

Enligt VTT:s beräkningar är de totala kost-
naderna som ansökningar om typgodkännan-
de medför ca 700 000 euro. De företag som 
ansöker om typgodkännande satsar minst lika 
mycket på förberedelser för typgodkännandet 
och på själva ansökan, varför företagens di-
rekta kostnader är minst 1,5 miljoner euro. 
Största delen av de produkter som omfattas 
av systemet med typgodkännanden ingår i 
ventilations- och vattensystem. 

Kostnaderna för kontrollintyg kan grovt 
uppskattas till ca 300 000 euro. Dessutom 
måste företag som ansöker om kontrollintyg 
göra andra satsningar. Totalt uppgår invester-
ingarna till runt en halv miljon euro. 

De kostnader som certifiering av tillverk-
ningskontrollen medför uppskattas till 
ca 2 miljoner euro. Till detta ska läggas före-
tagens egen andel av tillsynen, som höjer 
kostnaderna för tillverkningskontrollen till 3 
miljoner euro. En certifiering av tillverk-
ningskontrollen för en byggprodukt inbegri-
per certifiering av tillverkningskontrollen för 
såväl råmaterialet som slutprodukten. Inom 

byggverksamheten används certifiering av 
tillverkningskontrollen som förfarande för 
produktgodkännande för närvarande närmast 
vid tillverkning av armerade betongprodukter 
och färdigbetong. 

Eftersom användningen av de olika meto-
der för förhandsgodkännande av byggpro-
dukter som denna lag föreskriver om är fri-
villig, överlåter en del tillverkare åt byggher-
rarna att bedöma dugligheten hos sina bygg-
produkter genom byggplatsspecifik prestan-
dakontroll. 
 

Konsekvenser för den offentliga ekonomin 

Lagstiftningen för produktgodkännanden 
har ingen betydande inverkan på den offent-
liga ekonomin. För de kommunala byggnads-
tillsynsmyndigheterna handlar konsekven-
serna närmast om att lära sig det ändrade 
systemet.  

 
Samhällsekonomiska konsekvenser 

Värdet av den finska byggmarknaden upp-
gick år 2010 till sammanlagt ca 27 miljarder 
euro. Nybyggnadens andel var 43 procent 
eller 11,5 miljarder euro, reparationsbyggan-
dets andel 36 procent eller 9,8 miljarder euro 
och mark- och vattenbyggnadens andel 21 
procent eller 5,6 miljarder euro. Byggpro-
dukternas andel av volymen inom byggandet 
var 37 procent. 

När byggprodukterna delas in i kategorier 
enligt produktgodkännanden och de olika 
kategoriernas andelar av kostnaderna jämförs 
med varandra, framgår det att de CE-märkta 
byggprodukternas andel varierar mellan 50 
och 90 procent och de typgodkändas mellan 
1 och 21 procent, medan andelen för de 
byggprodukter som har kontrollintyg varierar 
mellan 0 och 6 procent och andelen för de 
byggprodukter som har certifierad tillverk-
ningskontroll likaså mellan 0 och 6 procent. 
Andelen för de byggprodukter som inte hör 
till någon av dessa kategorier är 3–22 pro-
cent.  

Av alla produkter som används vid byg-
gande hör för närvarande ca 20 procent till 
denna lags tillämpningsområde, och andelen 
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bedöms sjunka till ca 10 procent när nya 
harmoniserade produktstandarder blir klara. 

Att Finland hör till EU och att nya standar-
der tas i bruk har större konsekvenser för 
företagen än ändringarna i de nationella för-
farandena för att godkänna byggprodukt.  

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Den föreslagna produktgodkännandelagen 
ökar miljöministeriets resursbehov, eftersom 
flera organ ska godkännas och strängare krav 
börjar ställas för godkännandena. Dessutom 
måste miljöministeriet hålla sig underrättat 
om nya harmoniserade produktstandarder 
och europeiska tekniska bedömningar som är 
under beredning och vid behov vidta åtgärder 
för att avlägsna nationella godkännanden 
som överlappar unionens. Resursbehovet vid 
miljöministeriet ökar också på grund av att 
gällande typgodkännandeförordningar måste 
gås igenom och nya typgodkännandeförord-
ningar utfärdas när behov uppstår. Byggnads-
tillsynsmyndigheternas arbetsuppgifter ökar 
inte nämnvärt på grund av den föreslagna 
produktgodkännandelagen. Givetvis måste 
byggnadstillsynsmyndigheterna i nödvändig 
utsträckning behärska de sätt att godkänna 
byggprodukter som den nya produktgodkän-
nandelagen möjliggör och hålla sig à jour 
med bestämmelser som ändras och olika 
förfaranden för godkännande för olika pro-
duktgrupper. Detta kräver satsningar på in-
formation och fortbildning. Avsikten är inte 
att tyngdpunkten bland godkännandena ska 
förskjutas från typgodkännanden och kon-
trollintyg till byggplatsspecifik prestanda-
kontroll. 

 
4.3 Konsekvenser för miljön 

Ändringarna i sätten att godkänna bygg-
produkter medför inga betydande konsekven-
ser för miljön. 

 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Kontrollen att en byggprodukt uppfyller de 
väsentliga tekniska kraven sker i samband 
med godkännandeförfarandet för produkten.  

En av de principer som ligger till grund för 
den nya produktgodkännandelagen är att 
byggprodukter ska kontrolleras med avseen-
de på väsentliga tekniska krav. Godkända 
byggprodukter bidrar till säkrare och sundare 
byggnadsverk.  

 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

För att bereda den nya lagen tillsattes en 
arbetsgrupp. Dessutom ordnade miljömini-
steriet fyra diskussionsmöten. På så sätt hölls 
branschen hela tiden väl underrättad om hur 
beredningen framskred, och beredningen 
skedde i dialog med branschfolket. 

 
5.2 Remissyttranden och hur de har 

beaktats 

Förslaget till produktgodkännandelag var 
på remiss under perioden 29.3–10.5.2012. 
Propositionsutkastet kommenterades i 27 
remissyttranden. De som yttrade sig förhöll 
sig i huvudsak positivt till lagförslaget. Flera 
remissinstanser önskade information om 
vilka förfaranden som ska användas vid god-
kännandet av olika byggprodukter och pro-
duktgrupper. Innan lagen träder i kraft, dvs. 
före den 1 juli 2013, bör dessutom förord-
ningar som preciserar lagen utfärdas och 
behövliga organ bemyndigas eller godkän-
nas. 

I yttrandena fästes uppmärksamhet på hur 
bestämmelserna var skrivna, vilket i flera fall 
ledde till att formuleringarna preciserades. På 
basis av yttrandena och i överensstämmelse 
med remissinstansernas önskemål gjordes 
även en del små ändringar som resulterade i 
klarare bestämmelser. 

 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Lagen om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter hänger nära ihop med det 
utkast till lag om ändring av markanvänd-
nings- och bygglagen som sändes på remiss i 
juni. Genom ändringen i fråga är det mening-
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en den hierarki av bestämmelser i markan-
vändnings- och bygglagen och de förord-
ningar som utfärdas med stöd av den som rör 
byggande ska omarbetas så att den svarar 
mot kraven i grundlagen.  

I de nya 117 a – 117 g § som enligt försla-
get ska fogas till markanvändnings- och 
bygglagen ingår bestämmelser om de väsent-
liga tekniska krav som ställs på byggnader, 
och de bildar en materialrättslig grund för de 
förfaranden om vilka produktgodkännande-
lagen föreskriver. Enligt 117 a – 117 g § i 
markanvändnings och bygglagen får närmare 
bestämmelser om byggande utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet.  

Genom att använda förfarandena i den fö-
reslagna produktgodkännandelagen kan man 
fastställa om en byggprodukt uppfyller de 
väsentliga tekniska krav som anges i mark-
användnings- och bygglagen eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den lagen.  

I lagen om ändring av markanvändnings- 
och bygglagen ändras innehållet i 13 §. Be-
stämmelsen som ålägger vederbörande mini-
sterium att samordna de föreskrifter som 
statliga myndigheter utfärdar flyttas till 17 §, 
som handlar om miljöministeriets uppgifter.  
Paragrafen i fråga ska ändras genom denna 
regeringsproposition. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Motivering av lagförslagen 

1.1 Lag om produktgodkännanden för 
vissa byggprodukter 

1 kap. Allmänna bestämmelser  

1 §. Lagens syfte. I lagen om produktgod-
kännanden för vissa byggprodukter (pro-
duktgodkännandelagen) föreskrivs om natio-
nella förfaranden för att godkänna byggpro-
dukter som saknar CE-märkning för använd-
ning i byggande.  Med byggande avses såväl 
att bygga nya byggnader som reparation och 
ombyggnad av befintliga byggnader. En 
byggprodukt är duglig om den uppfyller de 
väsentliga tekniska krav som ställs i markan-
vändnings- och bygglagen och med stöd av 
den. En byggprodukts duglighet avser i vil-
ken mån byggprodukten har sådana egenska-
per att den kan användas i det byggnadsverk 
som den är avsedd för, när den uppfyller de 
krav som myndigheterna ställer på produkten 
i byggnadsverket. 

2 §. Tillämpningsområde. Lagen ska till-
lämpas på godkännandet av en byggprodukt 
om produkten inte omfattas av en harmonise-
rad produktstandard (hEN) enligt bygg-
produktförordningen, dvs. förordning (EU) 
nr 305/2011, och det inte finns en europeisk 
teknisk bedömning (ETA) för produkten.  
Produktgodkännandelagen gäller godkän-
nande av sådana byggprodukter som inte 
omfattas av krav om CE-märkning. I bygg-
produktförordningen föreskrivs om princi-
perna för hur byggprodukter ska CE-märkas. 
CE-märkning är obligatorisk för byggpro-
dukter som omfattas av en harmoniserad 
produktstandard och byggprodukter för vilka 
tillverkaren har sökt och fått en europeisk 
teknisk bedömning. Byggproduktförordning-
en börjar tillämpas på godkännandet av en 
byggprodukt senast när övergångstiden för 
den harmoniserade standarden löper ut. 

I princip kan tillverkaren begära en europe-
isk teknisk bedömning för vilken byggpro-
dukt som helst som inte omfattas av en har-
moniserad produktstandard. Att få en ETA 
tar tid, och den kan bli dyrare än ett nationellt 

produktgodkännande. Den som tillverkar en 
ny, innovativ byggprodukt vill kanske först 
testa sin produkt enbart på den finska mark-
naden innan produkten lanseras på EU:s inre 
marknad. En frivillig CE-märkning ger inte 
en tillverkare samma fördelar om produkten 
enbart säljs på hemmamarknaden som om 
den ska exporteras.  En tillverkare som har 
valt ett frivilligt nationellt produktgodkän-
nande är i samma ställning som en tillverkare 
som har valt ett europeiskt godkännandeför-
farande. Jord- och vattenbyggnad nämns inte 
i 50 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen, utan de väsentliga tekniska krav som 
nämns i paragrafen har gällt byggnader. Av-
sikten är likväl att produktgodkännandelagen 
ska kunna användas även vid godkännande 
av byggprodukter som används i mark- och 
vattenbyggnad i fall där samma byggproduk-
ter används i husbyggnad. Trafikverket sva-
rar för de tekniska anvisningar och kvalitets-
krav som gäller vid farledshållning (landsvä-
gar, järnvägar och vattenleder). För byggpro-
dukter som används vid farledshållning be-
viljar. Trafikverket godkännanden som mot-
svarar typgodkännanden i de fall där harmo-
niserade produktstandarder saknas. De bygg-
produkter som används vid järnvägsbyggen 
ligger i huvudsak utanför byggproduktför-
ordningens tillämpningsområde. Sålunda 
bestäms gränserna för produktgodkännande-
lagens tillämpningsområde så, att de bygg-
produkter som används vid farledshållning 
hamnar utanför. 

Syftet med de förfaranden för produktgod-
kännande som anges i produktgodkännande-
lagen är att fastställa om en byggprodukt 
uppfyller de väsentliga tekniska krav som 
anges i markanvändnings- och bygglagen 
eller i bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. I vissa situationer ska de användas 
vid en bedömning av om egenskaperna hos 
en byggprodukt stämmer överens med det 
som tillverkaren har uppgett.  

Det finns fall, där tillverkaren av en pro-
dukt som omfattas av en harmoniserad pro-
duktstandard vill ange egenskaper som inte 
ingår i standarden. Sådana egenskaper kan 
tillverkaren ange bland annat i ett frivilligt 
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produktcertifikat. Certifikatet kan beviljas av 
ett organ som beviljar typgodkännanden eller 
kontrollintyg eller så kan certifikatet beviljas 
i samband med tillverkningskontrollen bero-
ende på vilket slags egenskap certifikatet 
gäller.  

3 §. Förfaranden för att konstatera duglig-
heten hos en byggprodukt. En byggprodukt 
kan enligt denna lag godkännas för använd-
ning i byggande på tre olika sätt: genom typ-
godkännande, certifiering eller tillverknings-
kontroll. I en förordning av miljöministeriet 
delas produkterna in så, att ett av de tre alter-
nativa sätten kan användas för en given 
byggprodukt.  

Typgodkännande, certifiering och tillverk-
ningskontroll är alltid frivilliga förfaranden 
för tillverkaren. Byggnadstillsynsmyndighe-
ten måste godkänna en byggprodukt för an-
vändning i byggande om tillverkaren har 
beviljats typgodkännande eller kontrollintyg 
för produkten eller om produkten godkänts 
genom tillverkningskontroll. 

4 §. Definitioner. Med byggprodukter för-
stås produkter som är avsedda att varaktigt 
ingå som delar i ett byggnadsverk, såsom 
fönster, betongelement, konstruktionsdelar 
av stål och sågvaror. I denna lag har begrep-
pet byggprodukt utvidgats så att byggprodukt 
avser en varaktig byggnadsdel eller konstruk-
tion eller en förnödenhet, produkt eller an-
ordning, som är avsedd att bli fast ansluten 
till ett byggnadsverk. På hissar tillämpas 
hissdirektivet (95/16/EG).  Till tillämpnings-
området för denna lag hör inte heller låg-
spänningsdirektivet (2006/95/EG), tryck-
kärlsdirektivet (97/23/EG) eller direktivet om 
utrustning och säkerhetssystem som är av-
sedda för användning i explosionsfarliga 
omgivningar (94/9/EG), som är ett av de två 
så kallade ATEX-direktiven. Direktiven har i 
Finland genomförts genom elsäkerhetslagen 
(410/1996), lagen om tryckbärande anord-
ningar (869/1999) och lagen om säkerhet vid 
hantering av farliga kemikalier och explosiva 
varor (390/2005). Som byggprodukter som 
hör till denna lags tillämpningsområde anses 
t.ex inte fast inredning, formar eller bygg-
ställningar. Som en byggprodukt anses där-
emot i denna lag även en del som behövs för 
monteringen av en byggprodukt, såsom en 

lyftögla, ett lyfthuvud eller ett annat tillbehör 
som har väsentlig inverkan på säkerheten vid 
monteringen. 

Den allmänna benämningen organ används 
i lagen för typgodkännandeorgan, godkända 
organ och organ för certifiering av tillverk-
ningskontroll. 

Miljöministeriet kan på ansökan bemyndi-
ga ett organ att meddela typgodkännanden. 
För tillfället kan typgodkännanden beviljas 
av VTT Expert Services Oy. 

Miljöministeriet kan på ansökan ge ett or-
gan rätt att utfärda kontrollintyg. Ett organ 
som miljöministeriet har godkänt för denna 
verksamhet kallas godkänt organ. 

Miljöministeriet kan på ansökan ge ett or-
gan rätt att som utomstående part i förhållan-
de till tillverkaren certifiera tillverkningskon-
troll. Den utomstående parten kallas organ 
för certifiering av tillverkningskontroll. Detta 
organ kan vara ett provningsinstitut. Certifie-
ringsorganet kan anlita en underentreprenör, 
men bär i så fall ansvar för de åtgärder som 
denna underentreprenör utför.   

 
2 kap. Typgodkännande 

5 §. Organ eller myndighet som meddelar 
typgodkännanden. Typgodkännanden bevil-
jas av typgodkännandeorgan som är bemyn-
digade av miljöministeriet. Av särskilda skäl 
kan typgodkännanden även beviljas av mil-
jöministeriet. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. 
vara att det inte finns något bemyndigat typ-
godkännandeorgan eller att det finns en sär-
skild orsak att meddela typgodkännande fast-
än det inte finns någon typgodkännandeför-
ordning som kan tillämpas på produkten.  

Som godkännandemetod kommer typgod-
kännandet i hög grad att förbli oförändrad. 
Ett typgodkännande är ett beslut som bekräf-
tar att en byggprodukt uppfyller de väsentliga 
krav som ställs i markanvändnings- och 
bygglagen och i bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Ett typgodkännandebeslut 
innebär att en byggprodukt uppfyller kraven i 
den förordning av miljöministeriet som gäller 
typgodkännande för den specifika byggpro-
dukten. Kraven kan gälla hur byggproduk-
tens egenskaper har utretts och meddelats.   
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6 §. Användning av typgodkännanden. Ge-
nom typgodkännande godkänns sådana 
byggprodukter som inverkar på ett bygg-
nadsverks förmåga att uppfylla väsentliga 
tekniska krav.  Bestämmelser om de väsent-
liga tekniska kraven på en byggnad finns i 
117 § i markanvändnings- och bygglagen och 
i 50 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen (895/1999). Efter ändringen av mark-
användnings- och bygglagen ska bestämmel-
ser om de tekniska krav som ställs på bygg-
nader ingå i 117 a – 117 g §. Målet är att 
användningen av typgodkända byggproduk-
ter i Finland ska bli allmän. Typgodkännan-
det måste vara ändamålsenligt med hänsyn 
till hur omfattande användningen av bygg-
produkten är.  

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Miljöministe-
riet får genom förordningar föreskriva om 
användningen av typgodkännanden för en 
byggprodukt. Även tidigare har miljöministe-
riet utfärdat förordningar kallade typgodkän-
nandeförordningar, utifrån vilka typgodkän-
nanden har beviljats. Förordningarna har 
utfärdats för olika produktgrupper. Genom 
förordning kan miljöministeriet även ålägga 
organ för certifiering av tillverkningskontroll 
att säkerställa att en byggprodukt överens-
stämmer med kraven. I de förordningar om 
typgranskning som utfärdas av miljöministe-
riet anges vilka egenskaper som ska nämnas i 
ett typgodkännandebeslut. Typgodkännanden 
ska inte användas för godkännande av exem-
pelvis stora kombinationer av produkter eller 
hela byggnader. Ett typgodkännande kan 
bara beviljas i enlighet med en förordning av 
miljöministeriet om typgodkännandet samt 
markanvändnings- och bygglagen.  

7 §. Ansökan om typgodkännande. Att an-
söka om typgodkännande är frivilligt. En 
tillverkare är inte skyldig att ansöka om typ-
godkännande. En tillverkare som önskar 
ansöka om typgodkännande för någon av 
sina produkter, ska i första hand adressera sin 
ansökan till ett typgodkännandeorgan som är 
bemyndigat av miljöministeriet. I särskilda 
fall kan ansökan lämnas till miljöministeriet. 
Ansökan om typgodkännande kan skötas av 
ett bemyndigat ombud till sökanden. 

Typgodkännanden meddelas på ansökan. 
Ansökan ska innehålla tillräcklig information 
om byggprodukten för att typgodkännandet 
ska kunna beviljas. Ansökan måste innehålla 
uppgifter om vad byggprodukten är avsedd 
för och specificera de egenskaper för vilka 
typgodkännande söks.  

Till ansökan ska en beskrivning av bygg-
produkten och hur den tillverkas fogas. 
Dessutom ska sökanden till sin ansökan foga 
provningsrapporter, beräkningar, ritningar 
och övriga utredningar för att visa att bygg-
produkten är duglig för användning i byg-
gande enligt typgodkännandeförordningen.  

Till produktbeskrivningen ska sökanden 
också foga behövliga anvisningar om instal-
lering, användning, skötsel och lagring samt 
tekniska ritningar och anvisningar för projek-
tering och en utredning om hur tillverknings-
kontrollen ska ordnas. 

Sökanden ska meddela vilket certifierings-
organ som anlitas för certifieringen av till-
verkningskontrollen och bifoga en utredning 
över tillverkningskontrollens oavhängighet. 
Certifieringsorganet ska vara godkänt av 
miljöministeriet. 

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande, enligt vilket närmare bestämmelser 
om ansökningar om typgodkännande och de 
utredningar som krävs får utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet.  

8 §. Beslut om typgodkännande. De uppgif-
ter som ska ingå i typgodkännandebeslutet 
eller dess bilagor överensstämmer med tidi-
gare praxis.  

I beslutet ska såväl sökandens som tillver-
karens namn och hemort anges. Orsaken till 
detta är att det i princip är möjligt att flera 
aktörer ansöker om typgodkännande för 
samma produkt. Om t.ex. en importör redan 
har ansökt om typgodkännande för en bygg-
produkt, kan andra importörer dra nytta av 
detta typgodkännande efter att ha kommit 
överens med berörda parter.  

I beslutet ska byggproduktens namn anges, 
och en beskrivning av produkten ingå så att 
produkten är entydigt specificerad. Av beslu-
tet ska det framgå till vad produkten är av-
sedd att användas. I beslutet ska det också 
specificeras vilka av byggproduktens egen-
skaper typgodkännandet gäller och vilka 
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villkor typgodkännandet är förenat med. I 
beslutet ska dessutom namn och hemort och 
datum för det certifieringsorgan som certifie-
rar tillverkningskontrollen anges liksom da-
tumet på avtalet om tillverkningskontroll. 
Beslutet måste även innehålla information 
om märkningen av byggprodukten. Till be-
slutet ska behövliga anvisningar för monte-
ring, användning, underhåll och lagring fo-
gas.  

Av ett typgodkännandebeslut måste dess 
giltighetstid tydligt framgå. Ett typgodkän-
nande kan beviljas för högst fem år i sänder. 
Den här tidsbegränsningen innebär ingen 
förändring jämfört med tidigare praxis. Gil-
tigheten upphör tidigare än vad som anges i 
beslutet om övergångstiden för en harmoni-
serad produktstandard som gäller produkten 
löper ut eller om tillverkaren ansöker om och 
blir beviljad en europeisk teknisk bedömning 
för produkten. I så fall måste produkten CE-
märkas i enlighet med byggproduktförord-
ningen. Europeiska tekniska bedömningar 
som har begärts av andra tillverkare binder 
inte en tillverkare som inte har begärt en 
sådan. 

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om typgodkän-
nandebeslut utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet.  

9 §. Typgodkännandemärkning. Ett typ-
godkännandebeslutet ska innehålla informa-
tion om hur en byggprodukt ska märkas. För 
märkningen svarar byggproduktens tillverka-
re eller en representant för tillverkaren. Själ-
va märkningen ändras inte jämfört med tidi-
gare praxis. Märkningen ska i första hand 
fästas på produkten. Om detta på grund av 
produktens beskaffenhet inte är möjligt, kan 
märkningen fästas på förpackningen eller på 
dokument som levereras tillsammans med 
produkten. Märkningen får göras i dokument 
exempelvis om produkten inte förpackas. 
Enligt byggproduktförordningen går man till 
väga på samma sätt med CE-märkningen.  

En typgodkännandemärkning får användas 
så länge typgodkännandet är i kraft. Typgod-
kännandemärkning får inte fästas på en 
byggprodukt och produkten får inte föras ut 
på marknaden försedd med typgodkännan-

demärkning om typgodkännandet inte längre 
gäller. En produkt får inte heller förses med 
typmärkning när övergångstiden för en har-
moniserad produktstandard som gäller pro-
dukten har löpt ut. Det är möjligt att det efter 
denna övergångstid ännu finns sådana typ-
godkända exemplar av produkten på mark-
naden som inte har monterats på ett bygg-
nadsverk. Byggprodukter som har släppts ut 
på marknaden kan användas så länge de upp-
fyller de väsentliga tekniska krav som anges i 
markanvändnings- och bygglagen eller i be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av 
lagen.  

Andra momentet i paragrafen innehåller ett 
bemyndigande, enligt vilket närmare be-
stämmelser om typgodkännandemärkning 
och användningen av den får utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet.  

10 §. Tillsyn som rör typgodkännande. Vid 
tillverkning av en typgodkänd byggprodukt 
används certifiering av tillverkningskontrol-
len för att säkerställa att produkten uppfyller 
de krav på produkten som ställs i den förord-
ning som gäller typgodkännande av produk-
ten och i typgodkännandebeslutet.  

Certifieringen av tillverkningskontrollen 
består av 1) tillverkarens egen tillverknings-
kontroll i fabriken och 2) den certifiering av 
tillverkningskontrollen som utförs av ett or-
gan för certifiering av tillverkningskontroll. 
Tillverkarens egen tillverkningskontroll be-
står av den tillverkningskontroll i fabriken 
som tillverkaren upprätthåller och den test-
ning som tillverkaren utför. Till den certifie-
ring av tillverkningskontrollen som utförs av 
certifieringsorganet hör 1) en första besikt-
ning av produktionen och tillverkningskon-
trollen och 2) fortlöpande övervakningen och 
utvärderingen samt godkännande av tillverk-
ningskontrollen. I avtalet om tillverknings-
kontroll ska det anges vilka prover som ska 
testas i produktionsanläggningen och vilka 
av de produkter som redan har nått markna-
den som ska tas ut för provning.  

Det sista momentet i paragrafen innehåller 
ett bemyndigande att utfärda förordningar. 
Enligt detta får närmare bestämmelser om 
tillverkningskontroll utfärdas genom förord-
ning av miljöministeriet. 
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3 kap. Kontrollintyg 

11 §. Organ som utfärdar kontrollintyg I 
lagen om godkännande av byggprodukter 
föreskrivs om certifierade bruksbeskrivning-
ar. Den största förändringen i systemet med 
nationella produktgodkännanden som den 
nya lagen innebär är att de certifierade 
bruksbeskrivningarna frångås och nya kon-
trollintyg införs i stället. Eftersom det vid 
godkännande av byggprodukter finns en klar 
skillnad mellan en certifierad bruksbeskriv-
ning och ett kontrollintyg enligt den nya la-
gen, är det för att undvika missförstånd prak-
tiskt att ge det nya förfarandet ett nytt namn. 

Med ett kontrollintyg kan man styrka att en 
byggprodukt har de egenskaper som krävs i 
markanvändnings- och bygglagen eller med 
stöd av den. Intyget visar att byggprodukten 
vid den användning som den är avsedd för 
uppfyller de väsentliga tekniska krav som 
ställs på produkten enligt markanvändnings- 
och bygglagen eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den. Kontrollintyget visar 
också att byggprodukten uppfyller kraven i 
förordningen om produktgodkännanden för 
vissa byggprodukter.  Dessa krav kan gälla 
hur byggproduktens egenskaper har utretts 
och angetts. Användning av kontrollintyg är 
frivilligt för tillverkaren. 

Godkännande med kontrollintyg är ett 
mindre tungrott förfarande än typgodkännan-
de, och det används för produkter som inte 
har lika stor betydelse med hänsyn till bygg-
nadens förmåga att uppfylla de väsentliga 
tekniska kraven.  

Kontrollintyg utfärdas av organ som är 
godkända av miljöministeriet.   

12 §. Användning av kontrollintyg. Kon-
trollintyg används för godkännande av andra 
byggprodukter än de som typgodkänns. Kon-
trollintyg kan användas för godkännande av 
byggprodukter som inverkar på en byggnads 
förmåga att uppfylla väsentliga tekniska 
krav. De byggprodukter som är mest kritiska 
med avseende på uppfyllandet av dessa krav 
godkänns genom typgodkännande, medan 
kontrollintyg används för produkter för vilka 
kraven är mindre. I sak kan skillnaden jämfö-
ras med skillnaden mellan olika system för 
bedömning och fortlöpande kontroll av 

byggprodukters prestanda i EU:s byggpro-
duktförordning. Närmast jämförbara med de 
byggprodukter för vilka kontrollintyg har 
utfärdats är de produkter som har bedömts 
och godkänts enligt AVCP-systemen 3 och 4 
som definieras i bilaga V till byggprodukt-
förordningen.  

Med kontrollintyg kan man även godkänna 
byggprodukter som kan ha stor betydelse 
med hänsyn till de väsentliga tekniska krav 
hos en byggnad. Det här utnyttjas när det är 
lämpligare att godkänna en produkt med 
kontrollintyg, därför att ett förfarande med 
typgodkännande skulle bli för betungande. 

Liksom fallet är med typgodkännanden be-
viljas även kontrollintyg på basis av ända-
målsenlighet, en omfattande användning i 
hela landet och ett behov att förenkla eller 
förenhetliga de kommunala byggnadstill-
synsmyndigheternas åtgärder. 

Kontrollintyg utfärdas utgående från till-
verkarens egen tillverkningskontroll samt 
den certifiering av tillverkningskontrollen 
som utförs av ett certifieringsorgan.  

Ett godkänt organ som utfärdar kontrollin-
tyg bestämmer specifikt för produkten eller 
produktgruppen vilka uppgifter om produk-
ten som ska anges i kontrollintyget.  

Kontrollintyg beviljas på grundval av an-
tingen fortlöpande certifiering av tillverk-
ningen eller testning av prover från varje 
leveransparti beroende på omständigheterna.  

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om grunderna för 
beviljande av kontrollintyg utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet. Ett typgod-
kännande grundar sig på en detaljerad för-
ordning om typgodkännandet av produkten i 
fråga.  Vilka produkter eller produktgrupper 
som ett godkänt organ får utfärda kontrollin-
tyg för ska specificeras genom en förordning 
av miljöministeriet om grunderna för kon-
trollintyg.  Förordningen kommer likväl inte 
att vara lika detaljerad som de förordningar 
som gäller typgodkännande, varför godkän-
nande genom kontrollintyg är ett enklare 
förfarande än typgodkännande. Ett kon-
trollintyg kan till exempel gälla lastöverfö-
rande stålkomponenter för betongkonstruk-
tioner, konstruktionsstål som avviker från 
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produktstandarder, vissa tillsatser för betong 
och vissa typer av specialbruk.  

13 §. Ansökan om kontrollintyg. Kon-
trollintyg ansöks hos ett s.k. godkänt organ 
som är godkänt av miljöministeriet. Ansökan 
om kontrollintyg kan skötas av ett bemyndi-
gat ombud till sökanden. 

Till sin ansökan ska sökanden foga 
1) undersökningsrapporter och övriga utred-
ningar utifrån vilka det är möjligt att bedöma 
produktens användningssätt och duglighet 
samt 2) uppgifter om tillverkningskontrollen. 
På basis av dessa uppgifter kan det godkända 
organet utreda om alla villkor för att ett kon-
trollintyg ska kunna beviljas är uppfyllda. 

Tredje momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om ansökan om 
kontrollintyg och om de utredningar som 
behövs utfärdas genom förordning av miljö-
ministeriet. 

14 §. Ufärdande av kontrollintyg. Till sitt 
innehåll är ett kontrollintyg mindre omfat-
tande än ett typgodkännande. I ett kontrollin-
tyg eller i en bilaga till intyget måste tillver-
karens och sökandens namn och hemort an-
ges. Om t.ex. en importör redan har ansökt 
om kontrollintyg för en byggprodukt, kan 
andra importörer dra nytta av intyget efter att 
ha kommit överens om detta med berörda 
parter.  

Byggproduktens namn och en beskrivning 
av produkten måste även ingå i kontrollinty-
get eller en bilaga till detta. Dessa uppgifter 
specificerar produkten. I intyget eller en bi-
laga till intyget måste även nödvändiga upp-
gifter om byggproduktens egenskaper och 
användningssätt samt övriga omständigheter 
som hänför sig till användningen av produk-
ten nämnas. Kontrollintyget ska dessutom 
innehålla information om vilken metod som 
har använts vid bedömningen av byggpro-
dukten. 

Kontrollintyg utfärdas för viss tid, dock för 
högst fem år i sänder. Om det godkända or-
ganet anser det nödvändigt, kan organet krä-
va periodisk utvärdering. På detta sätt säker-
ställs att byggprodukten för vilken kon-
trollintyget har beviljats, fortsättningsvis 
uppfyller kraven i fråga om sina prestanda.  

Om ett kontrollintyg beviljas på grundval 
av kontroll av leveranspartierna, kan bygg-
produkterna tas i bruk först när det godkända 
organet har utfärdat ett intyg, där leverans-
partiet i fråga godkänns för användning. 

 
4 kap. Tillverkningskontroll 

15 §. Användning av tillverkningskontroll. 
Alla byggprodukter som inte omfattas av 
harmoniserade produktstandarder omfattas 
inte av någon typgodkännandeförordning 
eller av förordningen om grunderna för kon-
trollintyg. Byggproduktens egenskaper kan 
då frivilligt påvisas genom tillverkarens eget 
system för tillverkningskontroll i fabriken. 
Systemet certifieras av ett organ för certifie-
ring av tillverkningskontroll. Genom till-
verkningskontrollen kan man visa att en 
byggprodukt uppfyller de väsentliga tekniska 
krav som ställs i markanvändnings- och 
bygglagen eller med stöd av den. Man kan 
också redovisa hur byggproduktens egenska-
per har utretts och angetts. Förfarandet är 
frivilligt för tillverkaren. 

En tillverkare kan använda tillverknings-
kontroll när typgodkännande eller kontrollin-
tyg inte kan beviljas för produkten.  

16 §. Innehållet i tillverkningskontrollen. 
Ett system för tillverkningskontroll består av 
1) ett system för tillverkningskontroll i fabri-
ken som upprätthålls av tillverkaren och test-
ning som utförs av tillverkaren samt 
2) certifiering av tillverkningskontrollen som 
utförs av ett organ för certifiering av tillverk-
ningskontroll. Till den tillverkningskontroll 
som utförs av certifieringsorganet hör 1) den 
första besiktningen av produktionen och till-
verkningskontrollen och 2) den fortlöpande 
övervakningen och bedömningen samt god-
kännandet av tillverkningskontrollen. Till-
verkningskontrollen kan även inbegripa test-
ning av produkter som tas ut i produktionsan-
läggningen och på marknaden.  

Produktgodkännande genom tillverknings-
kontroll är lämplig till exempel för färdigbe-
tong, hustekniska kanalelement, badrums-
element, väggelement som tillverkas av mur-
block och stora betongrör.   

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
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får närmare bestämmelser om användningen 
av tillverkningskontroll utfärdas genom för-
ordning av miljöministeriet. 

 
5 kap. Byggplatsspecifik prestandakontroll 

17 §. Byggplatsspecifikt påvisande av dug-
ligheten Om en byggprodukts duglighet för 
användning i byggande inte har visats på 
något annat sätt kan dugligheten visas sär-
skilt för projektet i fråga. Med projekt avses i 
detta fall ett specifikt byggnadsverk, såsom 
en affärsbyggnad, ett flervåningshus eller ett 
enfamiljshus. Även ett långt vägbygge, som 
inte hör till någon kommunal byggnadstill-
synsmyndighets ansvarsområde, anses var ett 
projekt. 

Med byggplatsspecifik styrkning av dug-
ligheten avses att den som påbörjar ett bygg-
projekt påvisar byggproduktens duglighet 
(lämplighet för användning i byggnadsverket 
i fråga) för byggplatsen, om markanvänd-
nings- och bygglagen eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den innehåller 
krav som rör användningen av byggproduk-
ten i fråga och dugligheten inte har fastställts 
på något annat sätt. Byggnadstillsynsmyn-
digheten kan fordra att dokument som styrker 
dugligheten uppvisas.  

Enligt 152 § 1 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen ska en byggprodukt som är 
avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnads-
verk ha sådana egenskaper att byggnadsver-
ket under en ekonomiskt motiverad livslängd 
uppfyller de väsentliga kraven på byggande 
om det är projekterat och byggt på behörigt 
sätt och underhålls på sedvanligt sätt. 

Med andra ord måste en byggprodukts dug-
lighet alltid kontrolleras när produkten om-
fattas av nationella krav som anges i be-
stämmelser om byggande. 

Exempel på byggprodukter för vilka bygg-
platsspecifik prestandakontroll skulle kunna 
användas är branddörrar och brandfönster 
som avviker från typgodkännandet.  

Ansvaret för att påvisa duglighet hos en 
byggprodukt för ett visst byggprojekt och de 
kostnader som detta medför vilar på den som 
påbörjar byggprojektet. Med den som påbör-
jar ett byggprojekt avses, i enlighet med 
119 § i markanvändnings- och bygglagen, en 

person som ska se till att byggnaden planeras 
och byggs i enlighet med bestämmelserna om 
byggande och det beviljade tillståndet.  

Om den som påbörjar ett byggprojekt inte 
har fullgjort sin skyldighet att utreda en 
byggprodukts egenskaper och byggnadstill-
synsmyndigheten har orsak att misstänka att 
produkten inte uppfyller väsentliga tekniska 
krav, ålägger byggnadstillsynsmyndigheten 
den som påbörjar projektet att påvisa produk-
tens duglighet.  

Avsikten är att den som påbörjar ett bygg-
projekt ska utreda byggproduktens egenska-
per tillsammans med experter och redovisa 
dem för byggnadstillsynsmyndigheten. Ex-
perten grundar sitt utlåtande på tillgänglig 
information om material, tillbehör, produk-
ter, system och konstruktioner och på planer.  

Det finns flera sätt att visa dugligheten hos 
en byggprodukt för en specifik byggplats. 
Dugligheten kan visas genom att dokument 
eller utlåtanden av utomstående experter 
lämnas till den kommunala byggnadstill-
synsmyndigheten. Detta förfarande som ska 
användas i första hand, och det spar kostna-
der för den som påbörjar projektet. Om dug-
ligheten inte i tillräcklig grad framgår av de 
dokument som lämnats och de inte kan an-
vändas som underlag för ett expertutlåtande, 
kan man alternativt ta prover av konstruktio-
ner och de byggmaterial och byggtillbehör 
samt övriga byggprodukter. Provtagningen 
måste begränsas till det nödvändiga så att 
den som påbörjar projektet inte orsakas onö-
diga kostnader. 

Om man vid byggplatsspecifik styrkning 
av dugligheten väljer lösningen att ta prover 
medan byggandet pågår, måste proverna tas 
av ett organ för certifierig av tillverknings-
kontroll eller ett annat organ som byggnads-
tillsynsmyndigheten anser äga tillräcklig 
kompetens. Certifieringsorganet får vid be-
hov anlita en underentreprenör. I så fall bär 
certifieringsorganet likväl ansvar för de åt-
gärder som underentreprenören utför. Den 
som påbörjar projektet har rätt att välja det 
organ som utför provtagningen bland de or-
gan för certifiering av tillverkningskontroll 
som miljöministeriet har godkänt och de 
organ som byggnadstillsynsmyndigheten 
anser äga tillräcklig kompetens. Den som 
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påbörjar projektet svarar för kostnaderna för 
den byggplatsspecifika prestandakontrollen. 

 
6 kap. Bemyndigade och godkända organ 

18 §. Behörighet att bemyndiga och god-
känna organ. Miljöministeriet har behörighet 
att godkänna och bemyndiga organ, dvs. 
typgodkännandeorgan, godkända organ och 
organ för certifiering av tillverkningskon-
troll. När ett typgodkännandeorgan godkänns 
kallas det bemyndigande.  Godkända organ 
och organ för certifiering av tillverknings-
kontroll godkänns av miljöministeriet. För 
detta måste organen uppfylla tillämpliga krav 
som grundar sig på bestämmelser och före-
skrifter. Miljöministeriet har ingen pröv-
ningsrätt i fråga om bemyndigandena eller 
godkännandena, utan när alla villkor är upp-
fyllda måste organet bemyndigas eller god-
kännas.  

19 §. Ansökan om bemyndigande att verka 
som typgodkännandeorgan. Bemyndigande 
att verka som typgodkännandeorgan kan 
sökas av såväl finländska som utländska 
organ. Vilken bolagsform organet har spelar 
ingen roll.  

I ansökan ska de produktgrupper som or-
ganet önskar meddela typgodkännanden för 
specificeras. Sökanden ska lämna tillräckliga 
upplysningar om sin tekniska kompetens och 
sin oavhängighet. Sökanden måste ha till-
räcklig personal och tillräckliga resurser i 
övrigt med hänsyn till de produktgrupper 
som sökanden ansöker om att få meddela 
typgodkännanden för. Dessutom måste sö-
kanden i händelse av ersättningsskyldighet 
framlägga en utredning som visar att den har 
en ansvarsförsäkring eller ett annat därmed 
jämförbart arrangemang enligt 33 §. Vid 
behov kan miljöministeriet använda ackredi-
terade organ för att utreda om sökanden upp-
fyller villkoren ovan.  

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om ansökan om 
bemyndigande att verka som typgodkännan-
deorgan utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet.  

20 §. Ansökan om att bli ett godkänt organ 
som får utfärda kontrollintyg. Ansökan om 

att bli ett godkänt organ som får utfärda kon-
trollintyg kan göras av såväl finländska som 
utländska sammanslutningar. Vilken bolags-
form organet har spelar ingen roll.  

I sin ansökan ska den sökande specificera 
de produkter eller produktgrupper som verk-
samheten gäller. Sökanden måste i samband 
med sin ansökan presentera uppgifter utgå-
ende från vilka det är möjligt att fastställa om 
organet har tillräcklig teknisk kompetens och 
är oavhängigt. Nivån på kraven är lägre än 
för typgodkännandeorgan. Dessutom måste 
sökanden framlägga en utredning som visar 
att den i händelse av ersättningsskyldighet 
har en ansvarsförsäkring eller ett annat där-
med jämförbart arrangemang enligt 33 §. Vid 
behov kan miljöministeriet använda ackredi-
terade organ för att utreda om sökanden upp-
fyller villkoren ovan.  

Det sökande organet måste i samband med 
sin ansökan redogöra för de tekniska kriterier 
enligt vilka organet ämnar bevilja kontrollin-
tyg. Dessa kriterier måste anges skilt för 
varje produkt eller produktgrupp. Om en 
detaljerad redogörelse ännu inte kan ges i 
samband med ansökan, ska metoderna som 
används redovisas innan verksamheten in-
leds. Grunderna för beviljande av kontrollin-
tyg är således öppna och offentliga. Innehål-
let i de tekniska kriterierna är inte i sig en 
förutsättning för att miljöministeriet ska god-
känna sökanden som godkänt organ. 

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om ansökan att bli 
ett godkänt organ som beviljar kontrollintyg 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et. 

21 §. Ansökan om godkännande som organ 
för certifiering av tillverkningskontroll. God-
kännande som organ för certifiering av till-
verkningskontroll får sökas av såväl fin-
ländska som utländska sammanslutningar. 
Vilken bolagsform organet har spelar ingen 
roll.  

I ansökan ska de produkter eller produkt-
grupper som verksamheten avses gälla speci-
ficeras.  Dessutom ska sökanden presentera 
uppgifter utgående från vilka det är möjligt 
att fastställa om organet är oavhängigt och 
har tillräcklig teknisk kompetens. Nivån på 
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kraven är lägre än för godkända organ. Dess-
utom måste sökanden i händelse av ersätt-
ningsskyldighet framlägga en utredning som 
visar att den har en ansvarsförsäkring eller ett 
annat därmed jämförbart arrangemang enligt 
33 §. Vid behov kan miljöministeriet använ-
da ackreditering för att utreda om sökanden 
uppfyller villkoren ovan. 

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Enligt detta 
får närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande som organ för certifiering av 
tillverkningskontroll ges genom förordning 
av miljöministeriet.  

22 §. Allmänna krav på organ. De allmän-
na kraven på bemyndigade och godkända 
organ är som följer: För det första ska orga-
net ha tekniskt sakkunnig personal. För det 
andra ska organet ha tillgång till de tekniska 
hjälpmedel som behövs för att sköta sina 
uppgifter. För det tredje ska organet ha till-
räckliga ekonomiska resurser för att kunna 
sköta sina uppgifter. Organet får t.ex. inte ha 
allvarliga betalningsstörningar, det får inte 
vara i likvidation och det får inte ha skatte-
skulder. Organet måste ha tillgång till perso-
nal som är oavhängig i förhållande till de 
organisationer och byggprodukter som ska 
bedömas. Bestämmelser om grunderna för 
sakkännedom, tillförlitlighet och oavhängig-
het finns i 23 §. 

I Finland finns få organ, och samma organ 
ska kunna sköta flera olika uppgifter utan att 
dess oavhängighet äventyras. Det här säker-
ställs genom att de förfaranden som sam-
manhänger med typgodkännande, kontrollin-
tyg eller certifieringen av tillverkningskon-
troll separeras från varandra funktionellt.  

Det sista momentet innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda förordningar. Närmare be-
stämmelser om de allmänna krav som ställs 
på organ får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 

23 §. Bedömning av ett organs sakkänne-
dom, tillförlitlighet och oavhängighet. Perso-
nalens sakkännedom bedöms utifrån dess 
utbildning och erfarenhet. Dessutom beaktas 
den kompetens som visats i den praktiska 
verksamheten. Personalens kompetens visas 
med betyg och intyg över utbildning och 
erfarenhet.  

Ett organs tillförlitlighet bedöms utifrån de 
personer som ingår i organets styrelse eller 
förvaltningsråd. En sökande kan anses vara 
tillförlitlig såvida inte en medlem eller ersät-
tare i den sökande sammanslutningens styrel-
se eller förvaltningsråd, verkställande direk-
tören, en ansvarig bolagsman eller någon 
annan i en med dessa jämförbar ställning 
under de senaste fem åren har dömts till 
straff för en förseelse som visar att han eller 
hon är olämplig att vara verksam i ett be-
myndigat eller godkänt organ eller har med-
delats näringsförbud.  

Sökandens oavhängighet bedöms utifrån 
den verksamhet som sökanden och dess an-
ställda bedriver. En sökande anses vara oav-
hängig om varken sökanden eller någon av 
dess anställda bedriver eller står i kommersi-
ellt, ekonomiskt eller något annat beroende-
förhållande till någon som bedriver produk-
tion eller import av, handel med eller plane-
ring, marknadsföring eller reparation av 
byggprodukter. Sökanden får inte heller stå i 
beroendeförhållande till organisationer som 
bildats av aktörer som bedriver sådan verk-
samhet. 

Med andra ord kan personalen inte vara i 
anställd hos en produktionsanläggning som 
bedöms eller ha innehav i en sådan anlägg-
ning. Den får inte heller delta i planering, 
tillverkning eller distribution av produkter 
som tillverkas av en sådan anläggning. 

Miljöministeriet kan kräva att organets 
sakkännedom, tillförlitlighet och oavhängig-
het bedöms av utomstående. Med andra ord 
får miljöministeriet använda ackreditering för 
att utreda om sökanden uppfyller villkoren 
ovan. 

24 §. Innehåll i beslut om bemyndigande 
och godkännande. Miljöministeriet har om-
fattande prövningsrätt i fråga om giltighetsti-
den för bemyndigandet eller godkännandet. 
Beslut om att befullmäktiga typgodkännan-
deorgan eller godkänna organ som utfärdar 
kontrollintyg eller organ för certifiering av 
tillverkningskontroll kan gälla för viss tid 
eller tills vidare. Ett bemyndigande eller 
godkännande som gäller för viss tid kan bli 
aktuellt till exempel i sådana fall där miljö-
ministeriet har använt ackreditering för att 
utreda om ett organ uppfyller gällande krav. 
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Om ackrediteringen gäller för viss tid, får 
miljöministeriet använda samma tid.  

Bemyndigandet eller godkännandet kan 
begränsas så att verksamheten blir mindre 
omfattande än vad som avses i ansökningen. 
Det här kan göras t.ex. om villkoren är upp-
fyllda för några delområden men inte alla.  

Nödvändiga villkor för utövande av och 
tillsyn över verksamheten kan fogas till be-
slutet. Behovet av sådana villkor kan exem-
pelvis framgå av ett ackrediteringsbeslut. 

Beslutet kan även förenas med ett villkor 
om att verksamheten ska inledas utsatt tid vid 
äventyr att beslutet förfaller. Verksamhets-
förutsättningarna har utretts vid tidpunkten 
för beslutet. Förutsättningarna kan förändras 
t.ex. genom byte av styrelsemedlemmar eller 
personal. Om en verksamhet inte bedrivs, är 
det möjligt att förutsättningarna för att inleda 
verksamheten minskar. Det är därför viktigt 
att verksamheten inleds inom skälig tid efter 
beslutet. 

25 §. Tillsyn över efterlevnaden av villko-
ren för bemyndigande och godkännande. 
Miljöministeriet har tillsyn över efterlevna-
den av produktgodkännandelagen och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
lagen samt andra bestämmelser om godkän-
nande av byggprodukter och likaså villkoren 
i miljöministeriets beslut om bemyndigande 
och godkännande. Miljöministeriet bistås i 
detta arbete av de kommunala byggnadstill-
synsmyndigheterna.  

För att miljöministeriet ska kunna sköta 
sina tillsynsuppgifter, åläggs det bemyndiga-
de eller godkända organet att lämna miljömi-
nisteriet sådana uppgifter som behövs för 
tillsynen. Organet ska utan dröjsmål under-
rätta miljöministeriet om förändringar i 
ägandeförhållandena, personskiften som rör 
dem som är ansvariga för verksamheten samt 
andra betydande förändringar i verksamhe-
ten. Denna skyldighet gäller även om den 
inte nämns i beslutet. 

Miljöministeriet har rätt att på organets 
verksamhetsställe och i organets laboratorier 
företa inspektioner som behövs för tillsynen. 
På så sätt kan miljöministeriet säkerställa att 
organet har lämnat korrekta uppgifter. In-
spektioner får likväl inte utföras i utrymmen 
som används för permanent boende, emedan 

det inte är nödvändigt att utsträcka dem till 
utrymmen som omfattas av hemfriden.  

26 §. Upphävande av kontrollintyg. Om 
miljöministeriet upptäcker att ett godkänt 
organ har beviljat ett kontrollintyg för en 
byggprodukt som inte uppfyller kraven i 
markanvändnings- och bygglagen eller de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
lagen, får ministeriet upphäva intyget med 
stöd av sitt tillsynsuppdrag. 

27 §. Avbrytande av verksamheten. När 
miljöministeriet utövar tillsyn över bemyndi-
gade och godkända organs verksamhet kan 
det upptäcka att ett organ inte sköter sitt upp-
drag korrekt. I så fall får miljöministeriet ge 
organet en skriftlig varning eller avbryta 
verksamheten.  

Giltiga skäl till att en varning ges eller att 
verksamheten avbryts är att 1) bestämmel-
serna i denna lag eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av lagen eller andra be-
stämmelser som gäller godkännande av 
byggprodukter inte iakttas i verksamheten, 2) 
organets uppgifter i övrigt inte har utförts 
korrekt, eller 3) det bemyndigade eller god-
kända organet har brutit mot villkoren i be-
slutet om bemyndigande eller godkännande. 
Det beror på förseelsen omfattning om det 
förfarande som i första hand ska tillämpas är 
en skriftlig varning eller avbrytande av verk-
samheten.  

Organet får överklaga ett beslut om att 
verksamheten ska avbrytas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Ett beslut om 
att avbryta verksamheten ska iakttas även när 
ändring har sökts. 

28 §. Återkallande av bemyndigande och 
godkännande. Om det med hänsyn till tillsy-
nen inte är tillräckligt att ge en skriftlig var-
ning eller avbryta verksamheten har miljö-
ministeriet även rätt att återkalla ett bemyn-
digande eller godkännande som ministeriet 
har utfärdat.  

Ett bemyndigande eller godkännande kan 
återkallas om 1) det bemyndigade eller god-
kända organet inte bedriver regelbunden 
verksamhet eller om det upphör med verk-
samheten i fråga, 2) det bemyndigade eller 
godkända organet inte längre uppfyller vill-
koren för bemyndigandet eller godkännandet 
och inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna, 
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3) organet har försatts i konkurs, eller 4) en 
sådan representant för organet som har be-
stämmande ställning har meddelats närings-
förbud. 

Vad som anses med att bedriva regelbun-
den verksamhet kan variera beroende på i 
vilken mån tillverkarna har ansökt om pro-
duktgodkännanden hos organet. Ibland kan 
tiden mellan godkännanden av ett visst slags 
byggprodukt bli rätt lång. Om organet upp-
rätthåller kontinuerlig beredskap, kan uppe-
hållet vara i några år. Om verksamheten har 
upphört helt eller om beredskapen för verk-
samheten har upphört under uppehållet, kan 
miljöministeriet återkalla bemyndigandet 
eller godkännandet.  

Om miljöministeriet upptäcker att ett be-
myndigat eller godkänt organ inte längre 
uppfyller de villkor som ställs på organet, ska 
ministeriet i första hand be organet avhjälpa 
bristerna inom en fastställd tid som ska vara 
skälig. Det är möjligt att återkalla ett bemyn-
digande eller godkännande bara om organet 
inte avhjälper bristerna. 

Situationen är klar om ett organ försätts i 
konkurs eller om en representant för organet 
meddelas näringsförbud. Då kan organet 
givetvis inte längre fortsätta verksamheten. 

Miljöministeriet ska också återkalla ett be-
myndigande eller godkännande om organets 
verksamhet har avbrutits och organet inte 
inom skälig tid har eliminerat orsakerna till 
avbrottet. Vilken tid som ska anses skälig 
beror på åtgärdernas omfattning.  

Beslut om att återkalla bemyndiganden el-
ler godkännandet får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen. Ett beslut 
om återkallande av ett bemyndigande eller 
godkännande ska iakttas även om det har 
överklagats. 

 
7 kap. Krav på bemyndigade eller god-

kända organs verksamhet 

29 §. Certifiering av tillverkningskontroll. 
Ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll har som uppgift att certifiera tillverk-
ningskontrollen i fabriken när en byggpro-
dukt godkänns med typgodkännande eller 
kontrollintyg eller genom tillverkningskon-
troll. Certifieringen gäller överensstämmelse 

med kraven i typgodkännandeförordningen 
för produkten eller överensstämmelse med 
kraven för kontrollintyg i förordningen om 
produktgodkännanden för vissa byggproduk-
ter. I fråga om tillverkningskontrollen gäller 
certifieringen hur egenskaperna hos bygg-
produkten har utretts och angetts. Avsikten är 
att fastställa om produkten uppfyller de vä-
sentliga tekniska krav som ställs i markan-
vändnings- och bygglagen eller med stöd av 
den. 

30 §. Rapport över tillverkningskontroll. 
Ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll ska sörja för dokumenteringen av de 
kontrollåtgärder och övriga åtgärder som 
organet utför i samband vid certifieringen av 
systemet för tillverkningskontroll. Certifie-
ringsorganet ska spara de dokument som 
uppstår i verksamheten i tio år så att det är 
möjligt att i efterhand kontrollera vad som 
kommit fram i certifieringsverksamheten. 

I fråga om typgodkända byggprodukter ska 
certifieringsorganet årligen redovisa resulta-
ten av certifieringen av tillverkningskontrol-
len för det organ som har beviljat typgod-
kännandet. Om typgodkännandet har medde-
lats av ett typgodkännandeorgan, ska rappor-
ten lämnas till detta organ. Om typgodkän-
nandet har meddelats av miljöministeriet, ska 
rapporten lämnas till ministeriet. I fråga om 
byggprodukter som har godkänts med kon-
trollintyg, ska certifieringsorganet årligen 
redovisa resultaten av certifieringen av till-
verkningskontrollen för det godkända orga-
net. I fråga om produkter som har godkänts 
genom tillverkningskontroll ska certifie-
ringsorganet årligen redovisa resultaten av 
certifieringen av tillverkningskontrollen för 
tillverkaren.  

I samband certifieringen av tillverknings-
kontrollen för en byggprodukt upptäcks 
ibland allvarliga brister som gäller säkerhe-
ten och sundheten. I sådana fall är det inte 
tillräckligt att rapportera på vanligt sätt, utan 
även miljöministeriet måste informeras om 
bristerna. 

31 §. Tjänsteansvar. Det är sannolikt att de 
sammanslutningar som ansöker om att få bli 
typgodkännandeorgan eller godkända organ 
är till exempel aktiebolag och att de inte före-
träder offentliga organ. Typgodkännande-
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verksamhet och utfärdande av kontrollintyg 
innebär likväl till sin natur utövning av of-
fentlig makt. Personalen i ett typgodkännan-
deorgan och ett godkänt organ utövar offent-
lig makt när de utför sina uppgifter enligt 
produktgodkännandelagen. 

Tack vare 124 § i grundlagen behövs inte 
längre hänvisningar till allmänna förvalt-
ningslagar såsom personuppgiftslagen 
(523/1999) eller lagen om elektronisk kom-
munikation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003).   Eftersom det gäller utövning av 
offentlig makt, måste man i verksamheten 
iaktta den allmänna principen gällande tjäns-
temannajäv. På personalen i ett typgodkän-
nandeorgan och ett godkänt organ tillämpas 
därför vad som föreskrivs om tjänstemanna-
jäv i förvaltningslagen (434/2003) och sär-
skilt i dess 27 och 28 §. Utöver förvaltnings-
lagen tillämpas även språklagen (423/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet på personalen. 

Utöver principen gällande tjänstemannajäv 
tillämpas på tjänstemän vid typgodkännan-
deorgan eller godkända organ bestämmelser-
na om straffrättsligt tjänsteansvar vid sköt-
seln av de uppgifter som anges i denna lag, 
eftersom det är fråga om utövning av offent-
lig makt. På tjänstemän tillämpas likaså be-
stämmelserna om skadeståndsansvar i ska-
deståndslagen (412/1974) vid skötseln av de 
uppgifter som anges i denna lag. 

När personalen vid ett organ utövar offent-
lig makt måste den dessutom i sin verksam-
het i praktiken även beakta bland annat lagen 
om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet.  

32 §. Sekretess. Tillverkning och import av 
byggprodukter är affärsverksamhet, som kan 
innebära konkurrens och affärshemligheter. 
Typgodkännandeorgan, godkända organ och 
organ för certifiering av tillverkningskontroll 
får genom sin verksamhet uppgifter om till-
verkarnas ekonomiska ställning samt affärs- 
och yrkeshemligheter. Sådana uppgifter får 
inte utan samtycke av det berörda företaget 
yppas för utomstående, och de får inte heller 
utnyttjas till enskild fördel. Bestämmelser om 
sekretess finns i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 

I vissa situationer måste ovan nämnda upp-
gifter ändå kunna ges vidare. För det första 
måste en statlig eller kommunal myndighet 
informeras om sådant, som inverkar på deras 
möjligheter att sköta sina uppgifter enligt 
produktgodkännandelagen. För det andra 
måste marknadstillsynsmyndigheterna upply-
sas om sådant som inverkar på marknadstill-
synen. För det tredje måste polis- och åkla-
garmyndigheterna informeras om sådant som 
har betydelse för utredningen av brott.  Dom-
stolar måste ges den information som de ber 
om.  

33 §. Ansvarsförsäkring. Ett organ kan i sin 
verksamhet av misstag eller oaktsamhet dra 
på sig en stor ersättningsskyldighet. För att 
berörda parter eller utomstående inte ska 
orsakas oskälig ekonomisk skada i händelse 
av ersättningsskyldighet måste organet teck-
na en ansvarsförsäkring.  Även något annat 
jämförbart arrangemang kan komma på frå-
ga. 

34 §. Hänvisning till strafflagen. Paragra-
fen innehåller en sträng sekretessbestämmel-
se. Den som bryter mot bestämmelsen ska 
dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i 
strafflagen (39/1889), om förseelsen inte är 
straffbar enligt 40 kap. 5 § i strafflagen och 
ett strängare straff inte föreskrivs någon an-
nanstans i lag. Straffbestämmelsen ändras 
inte jämfört med tidigare praxis. 

35 §. Brott mot bestämmelserna om god-
kännande av byggprodukter. Det finns skäl 
att som straffbar handling i lagen ange erbju-
dande av tjänster för godkännande av bygg-
produkter utan det bemyndigande eller god-
kännande av miljöministeriet som krävs en-
ligt produktgodkännandelagen. Bestämmel-
ser om typgodkännande, kontrollintyg och 
tillverkningskontroll finns i 3 § och bestäm-
melser om certifiering av tillverkningskon-
trollen i 29 § i lagen. Den som bryter mot 
bestämmelserna ska för brott mot bestäm-
melserna om godkännande av byggprodukter 
dömas till böter eller fängelse i högst tre 
månader. Inte heller denna straffbestämmelse 
ändras jämfört med tidigare praxis.  

Trots den centraliseringsprincip som till-
lämpats i den totala omarbetningen av 
strafflagen, kan straffbestämmelsen, som 
innehåller ett hot om ett kort fängelsestraff, 
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placeras i en speciallag för att bevara en en-
hetlig lagstiftningshelhet. Att inkludera brott 
mot bestämmelserna om godkännande av 
byggprodukter i produktgodkännandelagen 
är därför motiverat.   

 
8 kap. Särskilda bestämmelser 

36 §. Sökande av ändring i beslut av ett or-
gan. Typgodkännandeorgan och godkända 
organ utövar offentlig makt och meddelar 
beslut. Ett myndighetsbeslut får överklagas, 
och till beslutet måste en besvärsanvisning 
fogas.  

En part som är missnöjd med det beslut om 
partens ansökan som ett typgodkännandeor-
gan eller ett godkänt organ meddelat får be-
gära omprövning hos det organ som medde-
lat beslutet inom 30 dagar efter det att parten 
har fått del av beslutet. På så sätt ges den part 
som fattat beslutet möjlighet att ytterligare 
överväga sitt beslut.  

En begäran om omprövning behandlas i en-
lighet med förvaltningslagen. Ändring av ett 
omprövningsbeslut som gäller ett typgod-
kännande eller ett kontrollintyg får sökas hos 
förvaltningsdomstolen i enlighet med för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Eftersom 
beslut av organ handlar om frågor av tämli-
gen teknisk natur, är det ändamålsenligt att 
begränsa rätten att överklaga beslut genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
genom att kräva besvärstillstånd.   

37 §. Överklagande av ministeriets beslut. 
Beslut fattade av ministerier har traditionellt 
överklagats genom besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen. En processarbetsgrupp 
tillsatt av justitieministeriet har i betänkande 
4/2011 föreslagit att ändringssökande som 
gäller förvaltningsbeslut som fattas av mini-
sterier generellt ska styras till de regionala 
förvaltningsdomstolarna. Därför föreslås att 
beslut som miljöministeriet fattar med stöd 
av denna lag får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

38 §. Ömsesidigt godkännande. Från andra 
medlemsstater i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och från Turkiet kan man 
även importera sådana byggprodukter som 
inte omfattas av krav på CE-märkning. Pro-

dukterna kan vara godkända i staten i fråga. 
Till principen om ömsesidigt godkännande 
hör att nationella godkännanden godkänns av 
alla stater i området.  

Byggprodukterna avviker från andra pro-
dukter som omfattas av principen om ömse-
sidigt godkännande. När det gäller byggpro-
dukter är det vanligt att nationella krav gäller 
hela byggnadsverk och inte enskilda bygg-
produkter. En byggprodukts duglighet be-
döms därför ofta när den är ansluten till ett 
byggnadsverk. Kraven varierar från stat till 
stat. Bland orsakerna till detta kan nämnas de 
varierande klimatförhållandena i olika delar 
av Europa. En byggprodukt som har god-
känts nationellt i ett land lämpar sig därför 
inte nödvändigtvis som sådan för användning 
i byggande i ett annat land. En byggprodukt 
som har godkänts nationellt i Turkiet uppfyl-
ler till exempel inte nödvändigtvis kraven på 
köldtålighet i Finland.  

Av denna orsak har bestämmelsen om öm-
sesidigt godkännande undantagsvis skrivits 
så att ett produktgodkännande som beviljats i 
andra medlemsstater i Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet eller i Turkiet anses ge 
tillförlitlig information om en byggprodukts 
egenskaper. Den som påbörjar ett byggpro-
jekt kan använda sådan information när den 
utreder om en byggprodukt uppfyller de vä-
sentliga tekniska krav som anges i markan-
vändnings- och bygglagen eller med stöd av 
den.  

Tillsammans med frivilliga förfaranden för 
produktgodkännande erbjuder principen om 
ömsesidigt godkännande jämlik tillgång till 
den Finska marknaden för importerade 
byggprodukter som saknar CE-märkning.  

 
9 kap. Ikraftträdande 

39 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft den 1 juli 2013. Samma dag träder även 
EU:s byggproduktförordning i kraft. Genom 
lagen upphävs lagen om godkännande av 
byggprodukter (230/2003). 

40 §. Övergångsbestämmelser. Den nya 
produktgodkännandelagen ska även tillämpas 
på ärenden som vid lagens ikraftträdande 
behandlas av ett organ. Det här innebär att 
alla beslut om ansökningar som meddelas 
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efter att lagen trätt i kraft grundar sig på den 
nya lagen. Orsaken till detta är att CE-
märkning av byggprodukter blir obligatorisk, 
och att det nationella systemet för produkt-
godkännande måste gälla i sin helhet senast 
den 1 juli 2013.   

Avsikten är inte att stoppa organens verk-
samhet på grund av att denna lag träder i 
kraft. Därför föreslås en bestämmelse enligt 
vilken sådana beslut av miljöministeriet om 
att bemyndiga organ att meddela typgodkän-
nanden eller certifiera bruksbeskrivningar 
eller om att godkänna organ för uppgifter i 
samband med godkännande av byggproduk-
ter som har meddelats innan denna lag trädde 
i kraft ska förbli i kraft tills något annat be-
stäms med stöd av denna lag. 

Följaktligen får organen, om de så önskar, 
ansöka om befogenheter enligt den nya lagen 
samtidigt som det inte blir några plötsliga 
avbrott i deras verksamhet.  

Enligt förslaget ska det dessutom föreskri-
vas att beslut om typgodkännanden eller 
certifiering av bruksbeskrivningar som med-
delats innan denna lag trädde i kraft ska gälla 
tills beslutets giltighetstid löper ut. Besluten 
är avgiftsbelagda, och det vore oskäligt att 
ålägga tillverkarna att ansöka om produkt-
godkännanden på nytt bara för att en ny lag 
träder i kraft. Om en tillverkare vill förnya ett 
typgodkännande som upphör att gälla, avgörs 
ansökan om det nya typgodkännandet enligt 
denna lag. 

Beslut som avses här upphör automatiskt 
att gälla när övergångsperioden för en har-
moniserad produktstandard för produkten 
löper ut. Byggprodukten börjar då omfattas 
av krav på CE-märkning, och får inte omfat-
tas av nationella produktgodkännanden.  

Det är nödvändigt att föreskriva att hänvis-
ningar i andra lagar eller i förordningar till 
lagen om godkännande av byggprodukter 
efter denna lags ikraftträdande ska anses avse 
hänvisningar till denna lag. På detta sätt und-
viks lagändringar som görs enbart på grund 
av sådana hänvisningar. 

Enligt förslaget ska det i paragrafen ingå en 
bestämmelse om att åtgärder som krävs för 
verkställigheten av lagen får vidtas före 
ikraftträdandet. På detta sätt blir det möjligt 

för miljöministeriet att hinna godkänna och 
bemyndiga organ. 

 
1.2 Markanvändnings- och bygglagen 

17 §. Vederbörande ministeriums uppgif-
ter. Enligt andra momentet i paragrafen hör 
även de förpliktelser som byggproduktdirek-
tivet ålägger medlemsstaterna till vederbö-
rande ministerium. Byggproduktförordning-
en ersätter byggproduktdirektivet. I byggpro-
duktförordningen åläggs medlemsstaterna att 
vidta åtgärder, till exempel genom informa-
tionsskyldigheter. Miljöministeriet är i enlig-
het med uppdelningen av behörigheten mel-
lan ministerierna det organ ska sköta sörja 
för de åtgärder som medlemsstaterna åläggs 
enligt byggproduktförordningen. Därför ska 
ordet byggproduktdirektivet ersättas med 
ordet byggproduktförordningen. 

I den lag om ändring av markanvändnings- 
och bygglagen som är under beredning ska 
13 § i den markanvändnings- och bygglagen 
ändras. Den skyldighet att samordna de be-
stämmelser och föreskrifter som statliga 
myndigheter utfärdar som ingår i paragrafen 
flyttas till 17 §, som handlar om miljömini-
steriets uppgifter.   

148 §. Typgodkännande. I paragrafen före-
skrivs om grunderna för typgodkännande och 
de viktigaste förfarandena vid typgodkän-
nande. Närmare bestämmelser om allt detta 
finns i produktgodkännandelagen. Därför blir 
den allmänt hållna paragrafen i markanvänd-
nings- och bygglagen överflödig. Paragrafen 
härstammar från en tid när ingenting annat 
föreskrevs om typgodkännande. I och med 
den nya produktgodkännandelagen kan den-
na paragraf i markanvändnings- och byggla-
gen upphävas. 

152 §. Byggprodukters egenskaper. Det 
nuvarande första momentet i paragrafen 
kommer efter lagändringen att utgöra hela 
paragraf 152. Den tidigare formuleringen i 
momentet preciseras med en hänvisning till 
de väsentliga tekniska krav som föreskrivs 
med stöd av markanvändnings- och byggla-
gen. Enligt förslaget ska det i paragrafen 
föreskrivas att en byggprodukt som är avsedd 
att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk ska 
vara säker och sund och ha sådana egenska-
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per att byggnadsverket under en ekonomiskt 
motiverad livstid uppfyller de väsentliga 
tekniska krav som anges i denna lag, om det 
är projekterat och byggt på behörigt sätt och 
ges sedvanligt underhåll. 

Enligt andra momentet i paragrafen ska en 
byggprodukt som är försedd med CE-
märkning anses uppfylla de tekniska krav 
som gäller för den, när den används där det 
uppges att den ska användas. Bestämmelsen 
överlappar byggproduktförordningen och får 
därför inte finnas kvar i den nationella lag-
stiftningen. 

Enligt det tredje momentet i paragrafen ska 
en typgodkänd byggprodukt anses uppfylla 
de krav som ställs på den i de avseenden som 
saken har utretts i samband med typgodkän-
nandet. Bestämmelser om detta finns femte 
paragrafen i den föreslagna produktgodkän-
nandelagen, varför bestämmelsen i fråga i 
markanvändnings- och bygglagen inte längre 
behövs. 

Enligt fjärde momentet i paragrafen gäller 
angående bestyrkande enligt byggproduktdi-
rektivet att en produkt överensstämmer med 
kraven samt angående bedömnings- och 
godkännandeorgan i anslutning till detta vad 
som särskilt bestäms om dem. Bestämmelsen 
är det enbart av informativ natur. Genom 
byggproduktförordningen upphävs byggpro-
duktdirektivet, varför markanvändnings- och 
bygglagen inte längre kan innehålla en hän-
visning till detta. Bestämmelser om de frågor 
som nämns i momentet ingår i EU:s bygg-
produktförordning som gäller i alla med-
lemsstater. En hänvisning till förordningen 
behövs inte i markanvändnings- och byggla-
gen.  

181 §. Marknadstillsyn. I det första mo-
mentet i den föreslagna paragrafen föreskrivs 
att Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ska 
fungera som marknadstillsynsmyndighet 
enligt byggproduktförordningen. Paragrafen 
ändras så att uppgiften åläggs Tukes direkt 
och hänvisningen till byggproduktdirektivet 
byts ut mot en hänvisning till byggprodukt-
förordningen. 

I de nuvarande andra och tredje momenten 
föreskrivs om åtgärder i fall där CE-
märkning används för en byggprodukt som 
inte uppfyller kraven. Om detta föreskrivs 

också i EU:s nya byggproduktförordning. 
Eftersom byggproduktförordningen som 
sådan är bindande lagstiftning i alla med-
lemsstater, måste dessa stater upphäva all 
lagstiftning som överlappar den. Därför mås-
te andra och tredje momentet i paragrafen 
upphävas.  

De nuvarande fjärde och femte momenten i 
lagen blir andra och tredje moment.   

 
1.3 Lagen om anordningar inom rädd-

ningsväsendet  

3 §. Annan tillämplig lagstiftning. Enligt 
andra momentet i paragrafen ska 2, 3 och 7–
11 kap. i lagen om godkännande av byggpro-
dukter tillämpas när överensstämmelse med 
kraven ska påvisas för anordningar inom 
räddningsväsendet som är byggprodukter 
enligt byggproduktdirektivet. Eftersom 
byggproduktförordningen ska ersätta bygg-
produktdirektivet och lagen om godkännande 
av byggprodukter ska upphävas, måste hän-
visningen ändras så att den avser byggpro-
duktförordningen. 

11 §. Godkännande av bedömningsorgan 
och besiktningsorgan. Enligt första momen-
tet i paragrafen är det Säkerhets- och kemika-
lieverket som godkänner bedömningsorgan 
med undantag för bedömningsorgan som 
omfattas av tillämpningsområdet för bygg-
produktdirektivet. Eftersom byggproduktför-
ordningen ersätter byggproduktdirektivet, ska 
hänvisningen till byggproduktdirektivet er-
sättas med en hänvisning till byggprodukt-
förordningen.  

 
1.4 Lagen om upphävande av lagen om 

godkännande av byggprodukter för 
trafikleder och allmänna områden 

I lagen om godkännande av byggprodukter 
för trafikleder och allmänna områden före-
skrivs om hur CE-märkning av byggproduk-
ter som används vid byggande av trafikleder 
och allmänna områden kan göras obligatorisk 
samt om den marknadstillsyn som gäller 
produkterna i fråga. Dessutom innehåller 
lagen hänvisningar till lagen om godkännan-
de av byggprodukter.  
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Genom produktgodkännandelagen upphävs 
lagen om godkännande av byggprodukter. I 
EU:s byggproduktförordning föreskrivs om 
obligatorisk CE-märkning och den är som 
sådan bindande lagstiftning i alla medlems-
stater. Lagen om godkännande av byggpro-
dukter för trafikleder och allmänna områden 
överlappar EU:s byggproduktförordning och 
ska därför upphävas i sin helhet.  
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Den nya lagen om produktgodkännanden 
för vissa byggprodukter innehåller ett stort 
antal bemyndiganden att utfärda förordning-
ar. Efter det att lagen har trätt i kraft är det 
meningen att den gamla förordningen om 
godkännande av byggprodukter samt 104 § i 
markanvändnings- och byggförordningen, 
vilken föreskriver om godkännande av bygg-
produkter, ska upphävas. 

De nuvarande typgodkännandeförordning-
arna ska ses över och vid behov omarbetas. I 
en ny förordning om produktgodkännanden 
för vissa byggprodukter ska de produktgrup-
per specificeras för vilka kontrollintyg kan 
beviljas. Dessutom är det eventuellt nödvän-
digt att genom förordning utfärda närmare 
bestämmelser om sådant som nämns i lagen. 

 
3  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
byggproduktförordningen det vill säga den 1 
juli 2013. Genom lagen upphävs den gamla 
lagen om godkännande av byggprodukter.  

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I 18 § i grundlagen föreskrivs om närings-
friheten och rätten till arbete. Enligt paragra-

fen har var och en har rätt att i enlighet med 
lag skaffa sig sin försörjning genom arbete, 
yrke eller näring som han eller hon valt fritt. 
På personalen i bemyndigade och godkända 
organ kan man likväl ställa ändamålsenliga 
behörighetskrav. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock ges endast 
myndigheter. 

Att bevilja typgodkännanden eller kon-
trollintyg innebär utövning av offentlig makt. 
I denna proposition föreslås att de förvalt-
ningsuppgifter som gäller typgodkännande 
delvis överförs till typgodkännandeorgan 
eller godkända organ, emedan det är ända-
målsenligare att beviljandet av typgodkän-
nanden och kontrollintyg sköts av sådana 
organ än att de sköts av miljöministeriet. Den 
överföring av uppgifter som denna lag med-
för, äventyrar inte de grundläggande fri- och 
rättigheterna, rättssäkerheten eller uppfyllan-
det av krav på god förvaltning.  

Lagen om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter, lagen om ändring av mark-
användnings- och bygglagen, lagen om änd-
ring av lagen om anordningar inom rädd-
ningsväsendet och lagen om upphävande av 
lagen om godkännande av byggprodukter för 
trafikleder och allmänna områden föreslås bli 
stiftade som vanliga lagar. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag  

1. 

Lag 

om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om förfaranden för 
att konstatera huruvida en byggprodukt upp-
fyller de väsentliga tekniska krav (duglighet) 
som anges i markanvändnings- och byggla-
gen (132/1999) eller med stöd av den.   

 
2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på sådana byggpro-
dukter som inte omfattas av en harmoniserad 
produktstandard och vars tillverkare inte har 
låtit utföra en europeisk teknisk bedömning 
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 305/2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EG, nedan byggprodukt-
förordningen. 

Denna lag tillämpas på produkter i enligt 1 
mom. även när de används vid mark- och 
vattenbyggnad. Lagen tillämpas dock inte på 
byggprodukter som används vid farledshåll-
ning och godkänns av Trafikverket.   

 
 
 
 
 

3 § 

Förfaranden för att kostatera dugligheten 
hos en byggprodukt 

Dugligheten hos en byggprodukt kan kon-
stateras genom 

1) typgodkännande, 
2) kontrollintyg, eller 
3) tillverkningskontroll.   

 
4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) byggprodukt en sådan bestående bygg-

nadsdel eller konstruktion eller en förnöden-
het, produkt eller anordning som är  fast an-
sluten till ett byggnadsverk och för vilken det 
i markanvändnings- och bygglagen eller med 
stöd av den har föreskrivits väsentliga tek-
niska krav, eller en del som behövs för mon-
teringen av sådana byggprodukter som avses 
ovan, 

2) typgodkännandeorgan ett av miljömini-
steriet bemyndigat organ som meddelar typ-
godkännanden, 

3) godkänt organ ett av miljöministeriet 
godkänt organ som utfärdar kontrollintyg, 

4) organ för certifiering av tillverknings-
kontroll ett av miljöministeriet godkänt organ 
som certifierar att en byggprodukt stämmer 
överens med kraven, 

5) organ ett organ enligt 2–4 punkten.  
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2 kap. 

Typgodkännande 

5 § 

Organ eller myndighet som meddelar typ-
godkännanden 

Typgodkännanden meddelas av ett typgod-
kännandeorgan. Av särskilda orsaker kan 
också miljöministeriet meddela typgodkän-
nanden.  

 
 

6 § 

Användning av typgodkännande 

En byggprodukts duglighet konstateras ge-
nom typgodkännande om 

1) byggprodukten till sina tekniska egen-
skaper är sådan att den inverkar betydligt på 
huruvida de väsentliga tekniska krav som 
ställs på byggnadsverket kan uppfyllas, 

2) byggprodukten är av en sådan typ som 
används allmänt, och  

3) byggnadstillsynsmyndighetens åtgärder 
kan förenklas eller förenhetligas genom typ-
godkännandet. 

För att typgodkännande ska kunna medde-
las måste tillverkningskontrollen vara certifi-
erad. 

Närmare bestämmelser om typgodkännan-
de och om certifiering av tillverkningskon-
troll får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet.  

 
 

7 § 

Ansökan om typgodkännande 

Den som tillverkar en produkt får ansöka 
om typgodkännande.   

 I ansökan ska en redogörelse ges för 
byggproduktens planerade användningsän-
damål. Till ansökan ska fogas en beskrivning 
av produkten och dess tillverkning samt be-
hövliga provningsrapporter, beräkningar, 
ritningar och andra utredningar som visar 

dugligheten.  Till beskrivningen av produk-
ten och dess tillverkning ska sökanden foga 
behövliga anvisningar om installering, an-
vändning, skötsel och lagring samt tekniska 
ritningar och anvisningar för projektering 
och en utredning över behövlig tillverk-
ningskontroll. I ansökan ska även anges vil-
ket organ för certifiering av tillverkningskon-
troll som tillverkren anlitar och till ansökan 
ska fogas en utredning om tillverkningskon-
trollens oavhängighet.  

Närmare bestämmelser om ansökan om 
typgodkännande och de utredningar som 
krävs får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 

 
 

8 § 

Beslut om typgodkännande 

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

1) tillverkarens och sökandens namn och 
hemort, 

2) produktens benämning och en beskriv-
ning av produkten, 

3) den planerade användningen av produk-
ten, 

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

tifierar tillverkningskontrollen samt datering 
i avtalet om tillverkningskontroll, 

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

samt behövliga a anvisningar för montering, 
användning, underhåll och lagring, och  

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

högst fem år i sänder. Om CE-märkning blir 
tillämplig på produkten, upphör typgodkän-
nandet att gälla. 

Närmare bestämmelser om beslut om typ-
godkännande får utfärdas genom förordning 
av miljöministeriet. 
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9 § 

Typgodkännandemärkning 

En typgodkänd byggprodukt ska märkas så 
som förutsätts i typgodkännandet. Märkning-
en ska fästas på själva produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller 
på ett medföljande dokument. Användningen 
av typgodkännandemärkning måste upphöra 
när giltighetstiden för typgodkännandet löper 
ut. 

Närmare bestämmelser om typgodkännan-
demärkning får utfärdas genom förordning 
av miljöministeriet.  

 
10 § 

Tillsyn som rör typgodkännande 

Om en byggprodukt är typgodkänd, måste 
tillverkningskontrollen säkras för att säker-
ställa att produkten stämmer överens med 
kraven för typgodkännandet och dessutom 
uppfyller villkoren i typgodkännandebeslutet. 

Vid certifiering av tillverkningskontrollen 
iakttar tillverkaren systemet för den interna 
tillverkningskontrollen och testningen av 
produktionen. Ett organ för certifiering av 
tillverkningskontroll certifierar den interna 
tillverkningskontrollen genom att utföra en 
första inspektion och en fortlöpande över-
vakning av tillverkningskontrollen samt ge-
nom att bedöma och godkänna den. 

 Närmare bestämmelser om tillverknings-
kontroll får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 

 
3 kap.  

Kontrollintyg 

11 § 

Organ som utfärdar kontrollintyg 

 Kontrollintyg utfärdas av godkända organ. 
 

 
 

 

12 § 

Användning av kontrollintyg 

 Dugligheten hos en byggprodukt konstate-
ras med ett kontrollintyg om 

1) byggprodukten till sina tekniska egen-
skaper är sådan att den inverkar på huruvida 
de väsentliga tekniska krav som ställs på ett 
byggnadsverk kan uppfyllas, 

2) produkten på grund av sina egenskaper 
lämpar sig för godkännande med kontrollin-
tyg, 

3) byggprodukten är av en sådan typ som 
används allmänt eller så kan byggnadstill-
synsmyndighetens åtgärder förenklas eller 
förenhetligas med hjälp av kontrollintyget. 

En förutsättning för att ett kontrollintyg ska 
kunna användas är dessutom att tillverkaren 
iakttar systemet för den interna tillverknings-
kontrollen och testningen av produktionen.  
Ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll certifierar den interna tillverkningskon-
trollen genom att utföra en första inspektion 
och en fortlöpande övervakning av tillverk-
ningskontrollen samt genom att bedöma och 
godkänna den.  

Ett godkänt organ beslutar vilka uppgifter 
som ska anges i ett kontrollintyg för varje 
enskild produkt eller produktgrupp. Organet 
utfärdar intyget på grundval av en fortlöpan-
de certifiering av tillverkningen eller kontroll 
av prover från varje enskilt leveransparti.  

Närmare bestämmelser om kontrollintyg 
för byggprodukter och om den certifiering av 
tillverkningskontrollen som är anknuten till 
intyget får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet.  

 
13 § 

Ansökan om kontrollintyg 

Den som tillverkar en produkt får ansöka 
om kontrollintyg. 

Till en ansökan om kontrollintyg ska un-
dersökningsrapporter och övriga utredningar 
som behövs för en bedömning av produktens 
användningssätt och egenskaper fogas samt 
uppgifter ges om tillverkningskontrollen 
under produktionen. 
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Närmare bestämmelser om ansökan om 
kontrollintyg och de utredningar som behövs 
får utfärdas genom förordning av miljömini-
steriet. 

 
14 § 

Utfärdande av kontrollintyg 

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

1) tillverkarens och sökandens 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, och  

4) uppgifter om bedömningsmetoderna. 
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 intyg, där partiet i fråga har godkänts 
för användning. 

 
 

4 kap. 

Tillverkningskontroll 

15 § 

Användning av tillverkningskontroll 

 Om dugligheten hos en byggprodukt inte 
kan påvisas med ett typgodkännande eller ett 
kontrollintyg, kan tillverkningskontroll an-
vändas för att konstatera att produkten upp-
fyller de väsentliga tekniska krav som ställs 
på den. 

 
 
 
 

 

16 § 

Innehållet i tillverkningskontrollen 

Vid tillverkningskontrollen ska tillverkaren 
iaktta systemet för den interna tillverknings-
kontrollen och testningen av produktionen. 
Ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll ska certifiera den interna tillverknings-
kontrollen genom att utföra en första inspek-
tion och en fortlöpande övervakning av till-
verkningskontrollen samt genom att bedöma 
och godkänna den. Tillverkningskontrollen 
kan innehålla testning av produkter som ta-
gits ut i produktionsanläggningen eller på 
marknaden.  

Närmare bestämmelser om användningen 
av tillverkningskontroll får utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet. 
 

5 kap.  

Byggplatsspecifik prestandakontroll  

17 § 

Byggplatsspecifikt påvisande av dugligheten 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska utre-
da om en byggprodukt uppfyller de väsentli-
ga tekniska krav som ställs på produkten när 
den används på byggplatsen i fråga, om pro-
duktens duglighet inte har påvisats på något 
annat sätt. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan ålägga 
den som påbörjar projektet att påvisa att pro-
dukten uppfyller de väsentliga tekniska kra-
ven på produkten, om det finns skäl att miss-
tänka att produkten inte uppfyller dessa krav. 
Den som påbörjar projektet svarar för de 
kostnader som detta medför. 

Närmare bestämmelser om att påvisa dug-
ligheten för en specifik byggplats får utfärdas 
genom förordning av miljöministeriet. 
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6 kap.  

Bemyndigade och godkända organ 

18 § 

Behörighet att bemyndiga och godkänna 
organ 

Om ett organ uppfyller de krav som ställs 
på det bemyndigar miljöministeriet organet 
att meddela typgodkännanden, godkänner 
organet för att utfärda kontrollintyg eller som 
ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll. 

 
19 § 

Ansökan om bemyndigande att verka som 
typgodkännandeorgan  

Ett organ som ansöker om bemyndigande 
att verka som typgodkännandeorgan, ska i 
sin ansökan specificera de produktgrupper 
för vilka organet önskar bevilja typgodkän-
nanden. 

Sökanden ska lämna tillräckliga uppgifter 
om 

1) sin tekniska kompetens och oavhängig-
het,  

2) den personal som sökanden har för att 
sköta uppdraget,  

3) den utrustning sökanden har att tillgå för 
uppdraget,   

4) övriga ekonomiska resurser, och  
5) en utredning om en giltig ansvarsförsäk-

ring eller ett därmed jämförbart arrange-
mang. 

Närmare bestämmelser om ansökan om 
bemyndigande att verka som typgodkännan-
deorgan får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 

 
20 § 

Ansökan om att bli ett godkänt organ som 
utfärdar kontrollintyg 

Ett organ som ansöker om att bli ett god-
känt organ som får utfärda kontrollintyg ska i 
sin ansökan specificera de produkter eller 

produktgrupper för vilka organet önskar ut-
färda kontrollintyg.  Det godkända organet 
ska i samband med sin ansökan eller senast 
innan verksamheten inleds specificera de 
grunder enligt vilka kontrollintyg ska bevil-
jas för varje enskild produkt eller produkt-
grupp i den utsträckning som det hör till det 
godkända organets uppgifter att ange teknis-
ka kriterier. 

Sökanden ska lämna tillräckliga uppgifter 
om sin tekniska kompetens och sin oavhäng-
ighet samt en utredning om en giltig ansvars-
försäkring eller ett därmed jämförbart arran-
gemang. 

Närmare bestämmelser om ansökan om att 
bli ett organ som beviljar kontrollintyg får 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et. 

 
21 § 

Ansökan om att bli ett organ för certifiering 
av tillverkningskontroll 

Ett organ som ansöker om att bli ett organ 
för certifiering av tillverkningskontroll ska i 
sin ansökan specificera de produkter eller 
produktgrupper för vilka organet önskar cer-
tifiera tillverkningskontrollen. 

Sökanden ska lämna tillräckliga uppgifter 
om sin tekniska kompetens och sin oavhäng-
ighet samt en utredning om en giltig ansvars-
försäkring eller ett därmed jämförbart arran-
gemang. 

Närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande som organ för certifiering av 
tillverkningskontroll får utfärdas genom för-
ordning av miljöministeriet. 

 
22 § 

Allmänna krav på organ 

Ett organ ska ha  
1) en tekniskt sakkunnig personal, nödvän-

dig utrustning och tillräckliga ekonomiska 
resurser för att kunna sköta uppgifterna än-
damålsenligt, och 

2) tillgång till en personal vars tillförlitlig-
het samt oavhängiga ställning i förhållande 
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till de organisationer och byggprodukter som 
ska bedömas är säkerställd.  

I fråga om en och samma byggprodukt kan 
ett organ samtidigt fungera som typgodkän-
nandeorgan eller organ som utfärdar kon-
trollintyg och som organ som certifierar till-
verkningskontrollen, om arbetsprocesserna är 
separerade funktionellt så att organets oav-
hängighet är säkerställd. 

Närmare bestämmelser om de krav som 
ställs på organ får utfärdas genom förordning 
av miljöministeriet. 

 
23 § 

Bedömning av ett organs sakkännedom, till-
förlitlighet och oavhängighet 

När sakkännedomen bedöms, ska upp-
märksamhet fästas vid personalens utbildning 
och erfarenhet och på den kompetens som 
personalen uppvisat i verksamheten. 

En sökande kan anses vara tillförlitlig såvi-
da inte en medlem eller ersättare i den sö-
kande sammanslutningens styrelse eller för-
valtningsråd, verkställande direktören, en 
ansvarig bolagsman eller någon annan i en 
med dessa jämförbar ställning 

1) under de senaste fem åren har dömts till 
straff för en gärning som visar att han eller 
hon är inte är lämplig för uppdrag i ett be-
myndigat eller godkänt organ, eller 

2) har meddelats näringsförbud.  
En sökande anses vara oavhängig om var-

ken sökanden eller någon av dennes anställda 
bedriver eller står i kommersiellt, ekonomiskt 
eller något annat beroendeförhållande till 
någon som bedriver produktion eller import 
av, handel med eller planering, marknadsfö-
ring eller reparation av byggprodukter. Sö-
kanden får inte heller stå i beroendeförhål-
lande till en organisation som bildats av aktö-
rer som bedriver sådan verksamhet. 

Miljöministeriet har rätt att kräva att ett or-
gans sakkännedom, tillförlitlighet och oav-
hängighet bedöms av utomstående. 

  
 
 
 
 

24 § 

Innehåll i beslut om bemyndigande och god-
kännande 

Miljöministeriet kan bemyndiga eller god-
känna ett organ för ett uppdrag för viss tid 
eller tills vidare. Bemyndigandet eller god-
kännandet kan begränsas så att verksamheten 
blir mindre omfattande än vad som avses i 
ansökan. Nödvändiga villkor för utövande av 
och tillsyn över verksamheten kan fogas till 
beslutet. 

Beslutet kan även förenas med ett villkor 
om att verksamheten ska inledas inom utsatt 
tid vid äventyr att bemyndigandet eller god-
kännandet förfaller. 

 
25 § 

Tillsyn över efterlevnaden av villkor för be-
myndiganden och godkännanden  

Miljöministeriet utövar tillsyn över efter-
levnaden av denna lag och de bestämmelser 
som är utfärdade med stöd av lagen, andra 
bestämmelser om godkännande av byggpro-
dukter samt villkoren i miljöministeriets be-
slut om bemyndigande och godkännande. 
Byggnadstillsynsmyndigheterna bistår mil-
jöministeriet i tillsynen.  

Ett organ är skyldigt att lämna miljömini-
steriet de uppgifter som behövs för tillsynen. 
Organet ska utan dröjsmål underrätta miljö-
ministeriet om förändringar i ägandeförhål-
landena, personskiften i fråga om dem som är 
ansvariga för verksamheten samt andra bety-
dande förändringar i verksamheten. 

Miljöministeriet har rätt att på organets 
verksamhetsställe och i organets laboratorier 
företa inspektioner som behövs för tillsynen, 
så att förutsättningarna för verksamheten kan 
konstateras. Inspektioner får likväl inte utfö-
ras i utrymmen som används för permanent 
boende.  
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26 § 

Upphävande av kontrollintyg 

Miljöministeriet får upphäva ett kontrollin-
tyg om intyget har utfärdats för en byggpro-
dukt som inte uppfyller kraven i markan-
vändnings- och bygglagen eller bestämmel-
ser som har utfärdats med stöd av lagen. 

 
27 § 

Avbrytande av verksamheten  

Miljöministeriet får ge ett bemyndigat eller 
godkänt organ en skriftlig varning eller av-
bryta verksamheten, om 

1) denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av lagen eller andra bestäm-
melser som gäller godkännande av byggpro-
dukter inte iakttas i verksamheten, 

2) uppgifterna i övrigt inte har utförts kor-
rekt, eller 

3) det bemyndigade eller godkända organet 
har brutit mot villkoren i beslutet om bemyn-
digande eller godkännande. 

Ett beslut om att avbryta verksamheten ska 
iakttas trots att ändring har sökts. 

 
28 § 

Återkallande av bemyndiganden och god-
kännanden 

Miljöministeriet ska återkalla ett bemyndi-
gande eller godkännande, om 

1) det bemyndigade eller godkända organet 
inte bedriver regelbunden verksamhet eller 
om det upphör med verksamheten i fråga, 

2) det bemyndigade eller godkända organet 
inte längre uppfyller villkoren för bemyndi-
gandet eller godkännandet och inte inom 
utsatt tid har avhjälpt bristerna, 

3) organet har försatts i konkurs, eller 
4) en sådan representant för organet som 

har bestämmande ställning har meddelats 
näringsförbud. 

Ministeriet ska också återkalla ett bemyn-
digande eller godkännande om organets 
verksamhet har avbrutits och organet inte 

inom skälig tid har eliminerat orsakerna till 
avbrottet. 

Ett beslut om återkallande av ett bemyndi-
gande eller godkännande ska iakttas även om 
det har överklagats. 

 
7 kap.  

Krav på bemyndigade eller godkända or-
gans verksamhet 

29 § 

Certifiering av tillverkningskontroll 

Ett organ för certifiering av tillverknings-
kontroll certifierar systemet för den internat-
illverkningskontrollen när en byggprodukt 
har blivit godkänd med typgodkännande eller 
kontrollintyg eller genom tillverkningskon-
troll. 
 

30 § 

Rapport om tillverkningskontroll 

Ett organ för certifiering av tillverknings-
kontroll ska registrera uppgifter om de åtgär-
der som det utfört vid certifieringen av sy-
stem för tillverkningskontroll samt resultaten 
av kontrollen. Uppgifterna ska bevaras i 
minst tio år.  

I fråga om typgodkända byggprodukter ska 
certifieringsorganet årligen redovisa resulta-
ten av certifieringen av tillverkningskontrol-
len för det typgodkännandeorgan som har 
meddelat typgodkännandet eller för miljömi-
nisteriet, om typgodkännandet har meddelats 
av ministeriet. I fråga om byggprodukter för 
vilka kontrollintyg har utfärdats, ska certifie-
ringsorganet årligen redovisa resultaten av 
certifieringen av tillverkningskontrollen för 
det godkända organet. I fråga om produkter 
som har godkänts genom tillverkningskon-
troll ska certifieringsorganet årligen redovisa 
resultaten av certifieringen av tillverknings-
kontrollen för tillverkaren.  

Om det i samband med tillverkningskon-
trollen kommer fram en allvarlig brist, som 
på ett betydande sätt äventyrar uppfyllandet 
av de väsentliga tekniska krav som ställs på 
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ett byggnadsverk och det finns skäl att miss-
tänka att bristfälliga byggprodukter används i 
byggandet, ska organet som certifierar till-
verkningskontrollen utan dröjsmål informera 
miljöministeriet om bristerna.  
 

31 §  

Tjänsteansvar 

På funktionärer vid ett typgodkännandeor-
gan eller ett godkänt organ tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
vid skötseln av de uppgifter som anges i den-
na lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 

32 § 

Sekretess 

Utöver vad som är tillåtet enligt lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och trots sekretessbestämmelser-
na, får uppgifter som erhållits vid utförandet 
av uppgifter som anges i denna lag lämnas ut 
till 

1) statliga och kommunala myndigheter för 
skötseln av uppgifter enligt denna lag, 

2) marknadstillsynsmyndigheterna för 
marknadstillsyn, 

3) åklagar- eller polismyndigheter för ut-
redning av brott, eller  

4) en domstol. 
 

33 § 

Ansvarsförsäkring 

Ett organ ska i händelse av ersättningsskyl-
dighet ha en ansvarsförsäkring eller ett annat 
därmed jämförbart arrangemang. 

 
34 § 

Hänvisning till strafflagen 

Den som bryter mot sekretessbestämmel-
sen i 32 § ska om inte gärningen utgör brott 
enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare 
straff för den föreskrivs någon annanstans i 

lag,  dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 
2 § i strafflagen (39/1889). 

 
35 § 

Brott mot bestämmelserna om godkännande 
av byggprodukter 

Den som erbjuder sådana tjänster för god-
kännande av byggprodukter som avses i 3 
eller 29 § utan det bemyndigande eller god-
kännande av miljöministeriet som krävs en-
ligt 18 § ska för brott mot bestämmelserna 
om godkännande av byggprodukter dömas 
till böter eller fängelse i högst tre månader. 

 
8 kap.  

Särskilda bestämmelser  

36 § 

Sökande av ändring i beslut av organ 

Omprövning av ett beslut i fråga om en an-
sökan fattat av ett organ får begäras hos or-
ganet i enlighet med förvaltningslagen 
(434/2003).  

Ett omprövningsbeslut får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ett beslut av förvaltningsdom-
stolen får överklagas bara om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärsrätt.  

 
37 § 

Överklagande av beslut av ministeriet 

Ett beslut som har fattats av miljöministeri-
et med stöd av denna lag får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen. 
 

38 § 

Ömsesidigt godkännande 

Om en byggprodukt har godkänts i en stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller Turkiet för användning i 
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byggande, anses godkännandet ge tillförlitlig 
information om produktens egenskaper. Den 
som startar ett byggprojekt kan använda så-
dan information när den utreder om en bygg-
produkt uppfyller de väsentliga tekniska krav 
som anges i markanvändnings- och byggla-
gen eller med stöd av lagen.  
 

9 kap. 

Ikraftträdande 

39 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.  
Genom denna lag upphävs lagen om god-

kännande av byggprodukter (230/2003).  
 

40 § 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag ska även tillämpasäven på ären-
den som är anhängiga vid ett organ när lagen 
träder i kraft.  

Sådana beslut av miljöministeriet om att 
bemyndiga organ att meddela typgodkännan-
den eller certifiera bruksbeskrivningar eller 
om att godkänna organ för uppgifter i sam-
band med certifieringen av tillverkningskon-
trollen för bärande konstruktioner som har 
meddelats innan denna lag trädde i kraft för-
blir i kraft tills något annat bestäms med stöd 
av denna lag. 

Beslut om typgodkännanden eller certifie-
ring av bruksbeskrivningar som har medde-
lats innan denna lag träder i kraft gäller tills 
beslutets giltighetstid löper ut eller tills över-
gångstiden för en harmoniserad produktstan-
dard för produkten löper ut.  

Hänvisningar till lagen om godkännande av 
byggprodukter i andra lagar eller i bestäm-
melser utfärdade med stöd av dessa lagar ska 
anses gälla motsvarande bestämmelser i den-
na lag, om inte något annat följer av denna 
lag. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 

 
————— 
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2. 

Lag  

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 148 §, sådan den lyder i lag 

231/2003, och 
ändras 17 § 2 mom. samt 152 och 181 § som följer: 
 

17 § 

Vederbörande ministeriums uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium ska även upp-

fylla de förpliktelser som medlemsstaterna 
åläggs genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 om fastställan-
de av harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EG, nedan byggproduktför-
ordningen. Dessutom ska ministeriet sköta 
samordningen av de tekniska krav som myn-
digheterna inom området ställer upp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

152 § 

Byggprodukters egenskaper 

En byggprodukt som är avsedd att stadig-
varande ingå i ett byggnadsverk ska vara 
säker och sund och ha sådana egenskaper att 
byggnadsverket under en ekonomiskt moti-
verad livstid uppfyller de väsentliga tekniska 
krav som anges i denna lag, om det är projek-

terat och byggt på behörigt sätt och ges sed-
vanligt underhåll. 

 
181 § 

Marknadstillsyn 

Säkerhets- och kemikalieverket är mark-
nadstillsynsmyndighet enligt byggprodukt-
förordningen. 

Importören eller tillverkaren av en bygg-
produkt eller ett av denne bemyndigat ombud 
ska ersätta staten för dess kostnader för en 
utredning som visat sig vara motiverad. 
Kostnadsersättningen är direkt utsökbar. 
Bestämmelser om indrivningen av ersätt-
ningen finns i lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007). 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska följa användningen av byggprodukter 
och enligt behov underrätta marknadstill-
synsmyndigheten om missförhållanden som 
iakttagits i samband med användningen av 
byggprodukter eller CE-märken. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 

 
 

————— 
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3. 

Lag  

om ändring av 3 och 11 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) 3 § 2 mom. och 11 § 1 

mom., av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1270/2010, som följer:  
 

3 § 

Annan tillämplig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
 I Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 305/2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EG, nedan byggproduktför-
ordningen, föreskrivs om bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda hos bygg-
produkter som hör till förordningens tillämp-
ningsområde.   
 
 
 
 
 
 

 
11 § 

Godkännande av bedömningsorgan och be-
siktningsorgan 

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner 
på ansökan de bedömningsorgan som utför 
bedömningstjänster i fråga om överensstäm-
melse för anordningar inom räddningsväsen-
det och de besiktningsorgan som inspekterar 
branddetektorer och automatiska släckan-
läggningar, med undantag för bedömnings-
organ som omfattas av tillämpningsområdet 
för byggproduktförordningen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
 

 
————— 
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4. 

Lag  

om upphävande av lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och all-

männa områden 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om godkän-
nande av byggprodukter för trafikleder och 
allmänna områden (797/2007). 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
 

 
————— 

 

Helsingfors den 6 september 2012 

 
Statsministers ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 148 §, sådan den lyder i lag 

231/2003, och 
ändras 17 § 2 mom. samt 152 och 181 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 § 

Vederbörande ministeriums uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — 
De förpliktelser som byggproduktdirektivet 

ålägger medlemsstaterna hör till vederböran-
de ministerium.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 

 

17 § 

Vederbörande ministeriums uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium ska även upp-

fylla de förpliktelser som medlemsstaterna 
åläggs genom Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 305/2011 om fast-
ställande av harmoniserade villkor för salu-
föring av byggprodukter och om upphävande 
av rådets direktiv 89/106/EG, nedan bygg-
produktförordningen. Dessutom ska ministe-
riet sköta samordningen av de tekniska krav 
som myndigheterna inom området ställer 
upp. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

148 § 

Typgodkännande 

En konstruktion, en byggnadsdel eller en 
förnödenhet, en produkt eller en anordning 
som är avsedd att bli fast ansluten till en 
byggnad, kan av vederbörande ministerium 
på ansökan godkännas för viss tid för att an-
vändas vid byggande (typgodkännande). I 
samband med godkännandet kan också un-
dantag från bestämmelserna om byggande 
medges. Ministeriet kan bemyndiga ett organ 
som uppfyller behöriga krav att meddela typ-
godkännande. Organet kan i samband med 
godkännandet emellertid inte avvika från 

148 § 

Typgodkännande 

(upphävs) 
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bestämmelserna om byggande. 
Ett kontrollorgan, som godkänts av ministe-

riet eller ett organ som meddelar godkännan-
de, övervakar fortlöpande kvaliteten på de 
typgodkända produkterna. Ett typgodkännan-
de skall återkallas om detta konstateras vara 
befogat på grund av missförhållanden i fråga 
om tillverkningen eller kvalitetskontrollen av 
produkten. Godkännandet återkallas av mini-
steriet eller det godkännandeorgan som med-
delat godkännandet. 

I lagen om godkännande av byggprodukter 
(230/2003) och i förordning av ministeriet 
som utfärdats med stöd av den föreskrivs om 
bemyndigandet av organ samt om förfarandet 
vid meddelande och återkallande av typgod-
kännande samt om godkännandet av kontroll-
organ och förfarandet vid kontrollerna. 

 
 

152 § 

Byggprodukters egenskaper 

En byggprodukt som är avsedd att stadigva-
rande ingå i ett byggnadsverk skall ha sådana 
egenskaper att byggnadsverket under en eko-
nomiskt motiverad livslängd uppfyller de 
väsentliga kraven på byggande om det är 
projekterat och byggt på behörigt sätt och 
underhålls på sedvanligt sätt. 

En byggprodukt som är försedd med behö-
rig CE-märkning och som motsvarar den 
kravnivå som uppställts för den, anses uppfyl-
la de tekniska krav som gäller för den när den 
används där det uppges att den skall använ-
das. 

En typgodkänd byggprodukt anses uppfylla 
de krav som ställs på den i de avseenden som 
saken har utretts i samband med typgodkän-
nandet. 

Angående bestyrkande enligt byggprodukt-
direktivet att en produkt överensstämmer med 
kraven samt angående bedömnings- och god-
kännandeorgan i anslutning till detta gäller 
vad som särskilt bestäms om dem. 

 

152 § 

Byggprodukters egenskaper 

En byggprodukt som är avsedd att stadig-
varande ingå i ett byggnadsverk ska vara 
säker och sund och ha sådana egenskaper att 
byggnadsverket under en ekonomiskt motive-
rad livstid uppfyller de väsentliga tekniska 
krav som anges i denna lag, om det är pro-
jekterat och byggt på behörigt sätt och ges 
sedvanligt underhåll. 
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181 § 

Marknadstillsyn 

Vederbörande ministerium och en av mini-
steriet befullmäktigad myndighet är mark-
nadstillsynsmyndighet enligt byggproduktdi-
rektivet. 

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att CE-märkningen av en byggprodukt 
har använts utan förutsättningar därför, kan 
marknadstillsynsmyndigheten förbjuda att 
produkten överlåts eller används vid byggan-
de tills det finns sakliga förutsättningar för att 
använda märkningen. 

Om en utredning visar att CE-märkningen 
av en byggprodukt fortfarande används utan 
grund, kan marknadstillsynsmyndigheten 
förbjuda försäljning av produkten och annan 
överlåtelse av den i samband med närings-
verksamhet. Den som importerar eller tillver-
kar en byggprodukt kan också förpliktas att 
vidta åtgärder för att dra bort produkterna 
från marknaden eller för att anpassa dem till 
kraven. 

Den som importerar eller tillverkar en 
byggprodukt svarar för de kostnader som 
förorsakats staten av en utredning som visat 
sig vara motiverad. Dessa kostnader kan dri-
vas in i den ordning som bestäms i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961). 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
skall följa användningen av byggprodukter 
och enligt behov underrätta vederbörande 
ministerium om missförhållanden som iaktta-
gits i samband med användningen av CE-
märkningen. 

 

181 § 

Marknadstillsyn 

Säkerhets- och kemikalieverket är mark-
nadstillsynsmyndighet enligt byggprodukt-
förordningen. 

Importören eller tillverkaren av en bygg-
produkt eller ett av denne bemyndigat ombud 
ska ersätta staten för dess kostnader för en 
utredning som visat sig vara motiverad. 
Kostnadsersättningen är direkt utsökbar. 
Bestämmelser om indrivningen av ersätt-
ningen finns i lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007). 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska följa användningen av byggprodukter 
och enligt behov underrätta marknadstill-
synsmyndigheten om missförhållanden som 
iakttagits i samband med användningen av 
byggprodukter eller CE-märken. 

 
 

 
 
 

 ——— 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 
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Lag  

om ändring av 3 och 11 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) 3 § 2 mom. och 11 § 1 

mom., av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1270/2010, som följer:  
 

Gällande lydelse 
 

3 § 

Annan tillämplig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — — 
Om en anordning inom räddningsväsendet 

är en byggprodukt som avses i rådets direktiv 
89/106/EEG om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagar och andra författningar om bygg-
produkter (byggproduktdirektivet), tillämpas 
2, 3 och 7―11 kap. i lagen om godkännande 
av byggprodukter (230/2003) när överens-
stämmelse skall påvisas. 

 

Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Annan tillämplig lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 305/2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EG, nedan byggproduktför-
ordningen, föreskrivs om bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda hos bygg-
produkter som hör till förordningens till-
lämpningsområde. 

 
 

11 § 

Godkännande av bedömningsorgan och be-
siktningsorgan 

Säkerhetsteknikcentralen godkänner på an-
sökan de bedömningsorgan som utför be-
dömningstjänster i fråga om överensstämmel-
se för anordningar inom räddningsväsendet 
och de besiktningsorgan som inspekterar 
branddetektorer och automatiska släckan-
läggningar, med undantag för bedömningsor-
gan som omfattas av tillämpningsområdet för 
byggproduktdirektivet. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

11 § 

Godkännande av bedömningsorgan och be-
siktningsorgan 

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner 
på ansökan de bedömningsorgan som utför 
bedömningstjänster i fråga om överensstäm-
melse för anordningar inom räddningsvä-
sendet och de besiktningsorgan som inspek-
terar branddetektorer och automatiska 
släckanläggningar, med undantag för be-
dömningsorgan som omfattas av tillämp-
ningsområdet för byggproduktförordningen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

 ——— 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 

 
 

————— 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


