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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för 
vissa byggprodukter   

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om produktgodkännanden för vissa byggpro-
dukter ändras. Den föreslagna lagen innehål-
ler bestämmelser om de grunder på vilka ett 

organ som beviljat ett nationellt produktgod-
kännande kan återkalla godkännandet. 
Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2015.  
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Allmänt 

Lagen om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter innehåller inte några grunder 
på vilka ett frivilligt nationellt produktgod-
kännande kan återkallas i en situation där en 
byggprodukt i realiteten inte motsvarar ett 
typgodkännande, ett kontrollintyg eller ett 
certifikat för tillverkningskontroll eller om 
produkten orsakar direkt fara för hälsa, sä-
kerhet eller miljö. Om en byggprodukt inte 
uppfyller de väsentliga krav som anges i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
el-ler bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den, måste ett produktgodkännande av en 
byggprodukt kunna återkallas. 
 
1.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

CE-märkningen av byggprodukter enligt 
EU:s byggproduktförordning (EU) nr 
305/2011 omfattar inte alla byggprodukter. 
Byggprodukter som faller utanför CE-
märkningens tillämpningsområde kan god-
kännas genom nationella produkt-
godkännanden. EU:s medlemsländer och 
även länder utanför EU har i regel egna na-
tionella system för produktgodkännande, så-
som typgodkännanden. Olika länders natio-
nella krav och produktgodkännanden skiljer 
sig från varandra bl.a. när det gäller testning-
en av produkterna. Detta beror på att länder-
na har olika klimatförhållanden och geolo-
giska förhållanden. En produkt som har blivit 
typgodkänd någon annanstans är inte auto-
matiskt användningsduglig i Finland. I bygg-
produktsförordningen finns bestämmelser om 
korrigering eller i sista hand återkallande från 
marknaden av CE-märkta byggprodukter 
som innebär en hälso- eller säkerhetsrisk. I 
varje land måste det däremot föreskrivas sär-
skilt om förfaranden för hur byggprodukter 
som äventyrar säkerhet, hälsa och miljö ska 
fås att uppfylla kraven för det nationella 
godkännandet eller för hur ett nationellt god-
kännande ska återkallas.   

    
2  Föreslagna ändringar 

Genom denna proposition föreslås det att 
det till de paragrafer som gäller typgodkän-
nande, kontrollintyg och tillverkningskontroll 
fogas bestämmelser om de grunder på vilka 
ett organ som har meddelat ett godkännande 
kan återkalla sitt godkännande. Dessutom 
preciseras paragraferna om kontrollintyg och 
tillverkningskontroll så att de nationella pro-
duktgodkännandena i fråga upphör att gälla 
efter att CE-märkning har blivit tillämplig på 
en byggprodukt. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Allmänt 

Hushållens ställning som användare av 
byggprodukter förbättras, när ett nationellt 
produkt-godkännande kan återkallas för 
byggprodukter som inte uppfyller de väsent-
liga tekniska kraven. 

Regeringens proposition har inga betydan-
de direkta konsekvenser för statsfinanserna. 
Propositionen har inte heller några betydande 
miljökonsekvenser eller konsekvenser för 
jämlikheten mellan könen. 
 
3.2 Konsekvenser för företagen 

Ändringen är till fördel för de importörer 
och tillverkare av byggprodukter och de av 
tillverkarna bemyndigade ombud som följer 
lagstiftningen, eftersom produkter som inte 
uppfyller de väsentliga tekniska kraven vid 
behov kan dras bort från marknaden.   

Återkallandet av ett frivilligt nationellt 
produktgodkännande inverkar på verksamhe-
ten för de importörer, tillverkare och de av 
tillverkarna bemyndigade ombud som har 
marknadsfört en byggprodukt som inte är 
duglig för användning vid byggande. Ett 
återkallande av ett nationellt produktgodkän-
nande kan ha ekonomiska konsekvenser för 
tillverkaren av byggprodukten i fråga, efter-
som en byggprodukts duglighet kanske måste 
påvisas genom ett byggplatsspecifikt 
påvisande av dugligheten i enlighet med 17 § 
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i lagen om produktgodkännande för vissa 
byggprodukter. Det kan också ha ekonomis-
ka konsekvenser för tillverkaren, eftersom 
tillverkaren är den som ansvarar för att en 
byggprodukt uppfyller de väsentliga tekniska 
kraven. Det är i princip möjligt att motsva-
rande ekonomiska konsekvenser drabbar 
också importören av en byggprodukt, om 
importören representerar en tillverkare i ett 
annat land.  

I normala fall möjliggör den skäliga tids-
frist som har getts för avhjälpande av brister 
att god-kännandet förblir i kraft. Ett godkän-
nande återkallas utan dröjsmål endast i såda-
na situationer där en byggprodukt orsakar 
omedelbar fara för hälsa, säkerhet eller miljö 
och Säkerhets- och kemikalieverket har fattat 
ett beslut i ärendet. Man kan anta att sådana 
situationer i regel inte uppstår och inverkar 
negativt på affärsverksamheten för im-
portörer, tillverkare och av tillverkarna be-
myndigade ombud som handlar på ett riktigt 
sätt.  

Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt 
att få ett beslut som gäller hans eller hennes 
rättigheter och skyldigheter behandlat vid 
domstol. Tillverkaren av en byggprodukt har 
alltid möjlighet att avhjälpa ett fel eller en 
brist i byggprodukten och därigenom se till 
att ett nationellt godkännande förblir i kraft. 
Dessutom kan tillverkaren av en byggpro-
dukt överklaga ett beslut om återkallande. 
Om produkten orsakar omedelbar fara för 
hälsa, säkerhet eller miljön, ska godkännan-
det återkallas utan dröjsmål. Också då kan 
tillverkaren överklaga beslutet och ansöka 
om nytt godkännande genast när produkten 
åter uppfyller de väsentliga tekniska kraven. 
Eftersom besvärsprocessen vid domstolen 
kan ta lång tid, bör beslutet om återkallande 
kunna tillämpas trots överklagande. Under 
besvärsprocessen kan tillverkaren dock av-
hjälpa felet eller bristen i produkten, vilket 
gör att det inte längre är nödvändigt att fort-
sätta processen, utan tillverkaren kan beviljas 
ett nytt godkännande.  

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. Det är naturligt att den som har beviljat 
ett nationellt godkännande också kan återkal-
la sitt beslut. Genom lagändringen ändras 
därmed inte i någon betydande grad de befo-
genheter som redan tidigare har beviljats de 
nationella organen.  

På ovannämnda grunder kan det anses att 
lagändringen inte har några betydande kon-
sekvenser för företagen, i synnerhet eftersom 
de nationella produktgodkännandena alltid är 
frivilliga för tillverkarna och byggprodukter-
na får finnas på marknaden utan nationellt 
produktgodkännande. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Ett utkast till miljöministeriets förordning 
om ändring av vissa bestämmelser i miljömi-
nisteriets förordning om produktgodkännan-
den för vissa byggprodukter har varit på re-
miss under tiden 10.7–22.8.2014. Det före-
slogs att förordningen om produktgodkän-
nanden för vissa byggprodukter ändras så att 
ett frivilligt nationellt produktgodkännande 
kan återkallas, om byggprodukten inte upp-
fyller de väsentliga tekniska krav som anges i 
markanvändnings- och bygglagen eller be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Efter remissbehandlingen beslutade man 
att flytta bestämmelserna om grunderna för 
återkallande av ett nationellt produktgodkän-
nande till lagen om produktgodkännanden 
för vissa byggprodukter. Man beslutade att 
det fortfarande ska föreskrivas i förordningen 
att det i motiveringen till ett beslut ska näm-
nas att ett nationellt godkännande kan åter-
kallas. På grund av den nya regeringspropo-
sitionen sändes författningsändringarna på ny 
remiss under tiden 12.9–10.10.2014. Remiss-
svar begärdes av samma instanser som under 
den första remiss-behandlingen. 

Remissvar gavs av A-Insinöörit Suunnitte-
lu Oy, Finotrol Oy, Helsingfors stads bygg-
nadstillsynsverk, Inspecta Sertifiointi Oy, 
Finlands Kommun-förbund, Finlands Egna-
hemsförbund rf, jord- och skogsbruksmini-
steriet, Plastindustrin rf, justitie-ministeriet, 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Bygg-
nadsindustrin RT rf, RAKLI ry och VTT Ex-
pert Services Oy. Dessutom lämnade LVI-
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talotekniikkateollisuus ry och Teknologiin-
dustrin rf ett gemensamt yttrande. 

Finlands näringsliv, Konkurrens- och kon-
sumentverket, Bygginformationsstiftelsen, 
Åbo stads byggnadstillsyn, inrikesministeriet 
och finansministeriet hade ingenting att an-
märka på det ändrade remissmaterialet. Ar-
bets- och näringsministeriet hade inga kom-
mentarer, om frågan om resurserna för mark-
nadstillsynsmyndigheterna för byggprodukter 
som inte är CE-märkta får en lösning och den 
regeringsproposition som gäller ändringen av 
markanvändnings- och bygglagen framskri-
der.  

Remissinstanserna ansåg att det är motive-
rat att genom lag föreskriva om återkallande 
av nationella produktgodkännanden.  

Justitieministeriet ansåg i sitt yttrande att 
21 och 124 § i grundlagen kräver att be-
stämmelserna om ändringssökande ändras så 
att de uttryckligen också täcker de i lagen av-
sedda besluten om återkallande som fattas av 
ett organ. För att de intressen som eftersträ-
vas med ett återkallande ska säkerställas är 
det möjligt att i lagen ta in en bestämmelse 
om att ett beslut om återkallande får verkstäl-
las trots ändringssökande.  

Avsikten är att genom regeringens proposi-
tion om granskning av bestämmelserna om 
sökande av ändring i vissa förvaltningsären-
den (RP 230/2014), som beretts vid justitie-
ministeriet, upphäva 37 § och ändra 36 § i 
lagen om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter. På grund av ändringen fogas 
till 36 § 2 mom. en bestämmelse om att andra 
beslut som har fattats med stöd av lagen får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Därmed täck-
er justitieministeriets ändring det behov att 
ändra bestämmelserna om ändringssökande 
som nämns i remissvaret så att ändringen 
täcker också beslut om återkallande. 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen har samband med regering-
ens proposition med förslag till lag om änd-
ring av markanvändnings- och bygglagen 
(RP 280/2014) och regeringens proposition 
med förslag till granskning av bestämmelser-
na om sökande av ändring i vissa förvalt-
ningsärenden.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

8 §. Beslut om typgodkännande. Omnäm-
nandet av sökandens namn i 1 mom. stryks. 
Omnämnandet har gett upphov till förvirring, 
eftersom endast tillverkaren av en byggpro-
dukt kan vara sökande. Tidigare har det inte 
varit så, utan då kunde också t.ex. importören 
beviljas typgodkännande.  

I 2 mom. föreslås det att ett typgodkännan-
de ska återkallas, om en byggprodukt inte 
uppfyller de väsentliga tekniska kraven. 
Skyldigheten gäller både ett av miljöministe-
riet bemyndigat typgodkännandeorgan och 
miljöministeriet som meddelare av typgod-
kännande. Syftet med typgodkännandet är att 
påvisa att en typgodkänd produkt uppfyller 
de väsentliga tekniska krav som anges i mar-
kanvändnings- och bygglagen eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. En 
byggprodukt som inte uppfyller de väsentliga 
tekniska kraven är inte lämplig för använd-
ning vid ett byggnadsverk. Om en byggpro-
dukts kvalitet eller säkerhet har försämrats 
måste typgodkännandet av den återkallas.  

10 §. Tillsyn som rör typgodkännande. Det 
föreslås att 1 mom. ändras så att ett typgod-
kännandeorgan eller miljöministeriet som 
meddelare av typgodkännande ska återkalla 
ett typgodkännande, om importören eller till-
verkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat 
ombud inte avhjälper brister som upptäckts 
vid certifieringen av tillverkningskontrollen. 
Skyldigheten att återkalla typgodkännandet 
gäller brister som inverkar på uppfyllandet av 
de väsentliga tekniska kraven eller produk-
tens säkerhet. Om bristen är liten eller det går 
snabbt att avhjälpa den och det är lätt att kon-
trollera att bristen avhjälpts, t.ex. om bristen 
gäller kalibrering av ett mätinstrument, be-
höver bristen ännu inte leda till att godkän-
nandet återkallas.  Även om endast tillverka-
ren kan meddelas ett typgodkännande, är det 
skäligt att byggproduktens importör eller till-
verkare eller ett av tillverkaren bemyndigat 
ombud ges tillfälle att avhjälpa bristerna in-
nan typgodkännandet återkallas. På så sätt 
har inte bara tillverkaren utan också importö-

ren eller ett av tillverkaren bemyndigat om-
bud möjlighet att avhjälpa bristerna. En skä-
lig tidsfrist kan anses vara 2–6 månader be-
roende på byggprodukten. I 3 § i förordning-
en om produktgodkännanden för vissa bygg-
produkter föreskrivs det redan att en skriftlig 
anmärkning ska ges, om pro-duktkvaliteten 
eller säkerheten har försämrats.  

Genom en ändring av markanvändnings- 
och bygglagen (RP  /2014) har det föreskri-
vits att Säkerhets- och kemikalieverket bl.a. 
ansvarar för marknadstillsynen av byggpro-
dukter som har blivit nationellt godkända ge-
nom typgodkännande, kontrollintyg och cer-
tifikat för tillverkningskontroll. Om Säker-
hets- och kemikalieverket med stöd av 181 § 
i markanvändnings- och bygglagen har för-
bjudit användningen av en byggprodukt eller 
ålagt importören eller tillverkaren eller ett av 
tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åt-
gärder för att dra tillbaka en byggprodukt 
från marknaden, ska typgodkännandeorganet 
eller miljöministeriet utan dröjsmål återkalla 
ett typgodkännande som det har meddelat.  

12 §. Användning av kontrollintyg. Ett 
godkänt organ som utfärdar kontrollintyg ska 
återkalla kontrollintyget, om importören eller 
tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndi-
gat ombud inte avhjälper brister som upp-
täckts vid certifieringen av tillverkningskon-
trollen. Skyldigheten att återkalla intyget gäl-
ler brister som inverkar på uppfyllandet av de 
väsentliga tekniska kraven eller produktens 
säkerhet. Om bristen är liten eller det går 
snabbt att avhjälpa den och det är lätt att kon-
trollera att bristen avhjälpts, t.ex. om bristen 
gäller kalibrering av ett mätinstrument, be-
höver bristen ännu inte leda till att godkän-
nandet återkallas. Även om ett kontrollintyg 
endast kan utfärdas till tillverkaren, är det 
skäligt att byggproduktens importör eller till-
verkare eller ett av tillverkaren bemyndigat 
ombud ges tillfälle att avhjälpa bristerna in-
nan kontrollintyget återkallas. På så sätt har 
inte bara tillverkaren utan också importören 
eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud 
möjlighet att avhjälpa bristerna. En skälig 
tidsfrist kan anses vara 2–6 månader beroen-
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de på byggprodukten. I 8 § i förordningen 
om produktgodkännanden för vissa byggpro-
dukter föreskrivs det redan att en skriftlig 
anmärkning ska ges, om produktkvaliteten 
eller säkerheten har försämrats.  

Om Säkerhets- och kemikalieverket med 
stöd av 181 § i markanvändnings- och bygg-
lagen har förbjudit användningen av en pro-
dukt eller ålagt importören eller tillverkaren 
eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud 
att vidta åtgärder för att dra tillbaka en bygg-
produkt från marknaden, ska det godkända 
organet utan dröjsmål återkalla kontrollinty-
get.  

14 §. Utfärdande av kontrollintyg. I 1 
mom. 1 punkten stryks omnämnandet av sö-
kandens namn. Omnämnandet har gett upp-
hov till förvirring, eftersom det endast är till-
verkaren av en byggprodukten som kan an-
söka om kontrollintyg.  

Till 1 mom. fogas en ny punkt 5, giltighets-
tiden för godkännandet. I paragrafen före-
skrivs det redan att godkännandet kan bevil-
jas för högst fem år, så därför är det motive-
rat att detta tydligt antecknas i beslutet. På 
grund av detta tillägg är det dessutom med 
stöd av det bemyndigande att utfärda förord-
ning som finns i 12 § möjligt att utfärda vill-
kor som gäller kontrollintygens giltighet.  

I 2 mom. tas in ett omnämnande av att kon-
troll-intyget upphör att gälla, om CE-
märkning blir tillämplig på byggprodukten. 
Enligt byggprodukts förordningen (EU) nr 
305/2011 ska byggprodukter som omfattas 
av en harmoniserad produktstandard CE-
märkas. Då kan ett nationellt godkännande 
inte längre vara i kraft. Att lagen gäller såda-
na byggprodukter som inte omfattas av en 
harmoniserad produktstandard eller europe-
isk teknisk bedömning nämns i 2 §, men i 
denna paragraf nämns inget direkt om upphö-
randet av ett nationellt godkännande i fråga 
om kontrollintyg. Ett redan utfärdat kon-
trollintyg kan användas under övergångstiden 
till en harmoniserad produktstandard. Ett nytt 
kontrollintyg kan dock inte utfärdas efter att 
en harmoniserad produktstandard har offent-
liggjorts och övergångstiden till den har bör-
jat.  

I 2 mom. tas också in ett krav på att ett 
kontrollintyg ska återkallas, om en byggpro-
dukt inte uppfyller de väsentliga tekniska 

kraven.  Syftet med kontrollintyget är att på-
visa att en byggprodukt uppfyller de väsent-
liga tekniska krav som anges i markanvänd-
nings- och bygglagen eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. En byggpro-
dukt som inte uppfyller de väsentliga teknis-
ka kraven är inte duglig att användas i ett 
byggnadsverk. Om en byggprodukts pro-
duktkvalitet eller säkerhet har försämrats, 
måste kontrollintyget återkallas. Enligt 26 § i 
lagen om produktgodkännanden för vissa 
byggprodukter får miljöministeriet upphäva 
ett kontrollintyg, om byggprodukten inte 
uppfyller den väsentliga tekniska kraven. 
Bakgrunden till denna bestämmelse är mini-
steriets tillsynsuppgift i anknytning till att 
branschen skapar bedömningsgrunderna för 
kontrollintygen och de inte utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet. Trots att mil-
jöministeriet i sista hand kan upphäva att 
kontrollintyg som har utfärdats på felaktiga 
grunder bör ett godkänt organ som utfärdar 
kontrollintyg ha möjlighet att återkalla ett 
kontrollintyg som organet själv har utfärdat.  

16 §. Innehållet i tillverkningskontrollen. I 
1 mom. föreslås att det föreskrivs om en 
skyldighet att återkalla ett certifikat för till-
verkningskontroll, om byggprodukten inte 
uppfyller de väsentliga tekniska kraven.  Syf-
tet med certifikatet är att påvisa att en bygg-
produkt uppfyller de väsentliga tekniska krav 
som anges i markanvändnings- och byggla-
gen eller bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. En byggprodukt som inte upp-
fyller de väsentliga tekniska kraven är inte 
lämplig att användas i ett byggnadsverk. Om 
byggproduktens produktkvalitet eller säker-
het har försämrats, måste certifikatet för till-
verkningskontroll återkallas.  

Organet för certifiering av tillverknings-
kontrol-len ska återkalla certifikatet, om im-
portören eller tillverkaren eller ett av tillver-
karen bemyndigat ombud inte avhjälper bris-
ter som upptäckts vid certifieringen av till-
verkningskontrollen. Skyldigheten att åter-
kalla certifikatet gäller brister som inverkar 
på uppfyllandet av de väsentliga tekniska 
kraven eller produktens säkerhet. Om bristen 
är liten eller det går snabbt att avhjälpa den 
och det är lätt att kontrollera att bristen av-
hjälpts, t.ex. om bristen gäller kalibrering av 
ett mätinstrument, behöver bristen ännu inte 
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leda till att godkännandet återkallas.  Även 
om endast tillverkaren kan meddelas ett certi-
fikat för tillverkningskontrollen, är det skä-
ligt att byggproduktens importör eller tillver-
kare eller ett av tillverkaren bemyndigat om-
bud ges tillfälle att avhjälpa bristerna innan 
kontrollintyget återkallas. På så sätt har inte 
bara tillverkaren utan också importören eller 
ett av tillverkaren bemyndigat ombud möj-
lighet att avhjälpa bristerna. En skälig tids-
frist kan anses vara 2–6 månader beroende på 
byggprodukten. I 11 § i förordningen om 
produktgodkännanden för vissa byggproduk-
ter föreskrivs det redan att en skriftlig an-
märkning ska ges, om produktkvaliteten eller 
säkerheten har försämrats. 

Om Säkerhets- och kemikalieverket med 
stöd av 181 § i markanvändnings- och bygg-
lagen har förbjudit användningen av en 
byggprodukt eller ålagt importören eller till-
verkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat 
ombud att vidta åtgärder för att dra tillbaka 
en produkt från marknaden, ska organet för 
certifiering av tillverkningskontroll utan 
dröjsmål återkalla certifikatet.  

Det föreslås att det föreskrivs i paragrafen 
att certifikatet för tillverkningskontroll ska 
upphöra att gälla, om CE-märkning blir till-
lämplig på byggprodukten. Enligt byggpro-
duktsförordningen ska byggprodukter som 
omfattas av en harmoniserad produktstandard 
CE-märkas. Då kan ett nationellt godkännan-
de inte längre vara i kraft. Detta nämns i 2 § i 
lagen, men i denna paragraf nämns ingenting 
direkt i fråga om certifikat. Ett redan utfärdat 
certifikat kan användas under övergångstiden 
till en harmoniserad produktstandard. Ett nytt 
certifikat kan dock inte utfärdas efter att en 
harmoniserad produktstandard har offentlig-
gjorts och övergångstiden till den har börjat. 

36 §. Ändringssökande. Enligt motivering-
en i regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till granskning av bestämmelser-
na om sökande av ändring i vissa förvalt-
ningsärenden, som bereds vid justitieministe-
riet ändras paragrafens rubrik, eftersom para-
grafen handlar om sökande av ändring i både 
ett organs och ministeriets beslut. 

Paragrafens 1 mom., som gäller ompröv-
ningsförfarandet, motsvarar till innehållet 
gällande lag, men ordalydelsen ändras. 

Paragrafens 2 mom., som gäller sökande av 
ändring hos förvaltningsdomstolen, motsva-
rar till innehållet gällande lag, men ordaly-
delsen ändras. I momentet föreskrivs det 
också om sökande av ändring i ministeriets 
beslut.  

I 3 mom. föreskrivs det om sökande av 
ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Den gällande bestämmelsen om besvärstill-
stånd gäller ändringssökande i alla ärenden 
där förvaltningsbeslutet har fattats av ett or-
gan. Enligt det föreslagna 3 mom. får för-
valtningsdomstolens beslut i regel överklagas 
genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Be-
stämmelserna om besvärstillstånd ska således 
också omfatta förvaltningsdomstolens beslut 
i ärenden där förvaltningsbeslutet har fattats 
av miljöministeriet. Ärenden som gäller av-
brytande av verksamhet eller återkallande av 
bemyndiganden och godkännanden ska enligt 
förslaget inte omfattas av bestämmelserna 
om besvärstillstånd. Dessa ärenden är av sär-
skild betydelse för den berörda partens rätts-
skydd och idkande av näring. 

Till 2 mom. i den paragraf som föreslås i 
regeringens proposition om granskning av 
bestämmelserna om sökande av ändring i 
vissa förvaltningsärenden fogas ett krav på 
att beslut som gäller återkallande av typgod-
kännande, kontrollintyg eller certifikat för 
tillverkningskontroll ska iakttas trots änd-
ringssökande. Om sökande av ändring i ett 
beslut om återkallande av ett nationellt god-
kännande hindrar att beslutet verkställs, får 
åter-kallandet inte önskade rättsverkningar. 
Ett gällande nationellt produktgodkännande 
är förpliktande för byggnadstillsynsmyndig-
heterna. Om en byggprodukt till sina egen-
skaper i verkligheten inte överensstämmer 
med produktgodkännandet ska produktgod-
kännandet kunna återkallas. Om det nationel-
la produktgodkännandet inte upphör utan 
dröjsmål till följd av ett återkallande, saknar 
återkallandet betydelse. I så fall kan produk-
ten finnas på marknaden som godkänd pro-
dukt under hela besvärsprocessen, i värsta 
fall i flera år.   
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2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 
2015. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag  
 
 
 

Lag  

 

om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 

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

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

8 § 

Beslut om typgodkännande 

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

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

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

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

tifierar tillverkningskontrollen samt datering 
för avtalet om tillverkningskontroll, 

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

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

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

högst fem år i sänder. Ett typgodkännandeor-
gan eller miljöministeriet som meddelare av 
typgodkännande ska återkalla typgodkän-
nandet, om byggprodukten inte uppfyller de 
väsentliga tekniska krav som följer av mark-
användnings- och bygglagen eller bestäm-
melser som har utfärdats med stöd av den. 
Om CE-märkning blir tillämplig på produk-
ten, upphör typgodkännandet att gälla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Tillsyn som rör typgodkännande 

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

12 § 

Användning av kontrollintyg 

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

kunna användas är dessutom att tillverkaren 
iakttar systemet för den interna tillverknings-
kontrollen och testningen av produktionen. 
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Ett organ för certifiering av tillverkningskon-
troll certifierar den interna tillverkningskon-
trollen genom att utföra en första inspektion 
och en fortlöpande övervakning av tillverk-
nings kontrollen samt genom att bedöma och 
godkänna den. Ett godkänt organ som utfär-
dar kontrollintyg ska återkalla kontrollinty-
get, om importören eller tillverkaren eller ett 
av tillverkaren bemyndigat ombud inte av-
hjälper brister som upptäckts vid certifiering-
en av tillverkningskontrollen. Kontrollintyget 
ska återkallas utan dröjsmål, om Säkerhets- 
och kemikalieverket har förbjudit använd-
ningen av byggprodukten eller ålagt importö-
ren eller tillverkaren eller ett av tillverkaren 
bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att 
dra tillbaka produkten från marknaden.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Utfärdande av kontrollintyg 

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

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

ning av produkten, 
3) behövliga uppgifter om produktens 

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

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

fem år i sänder. Det godkända organet kan 
vid behov kräva periodisk utvärdering för att 
säkerställa att produktens egenskaper stäm-
mer överens med de egenskaper som tillver-
karen har uppgett. En produkt som kontrolle-
ras särskilt för varje leveransparti får inte tas 
i bruk förrän det godkända organet har utfär-
dat ett kontrollintyg, där partiet i fråga har 
godkänts för användning. Kontrollintyget ska 
återkallas, om byggprodukten inte uppfyller 
de väsentliga tekniska krav som följer av 
markanvändnings- och bygglagen eller be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Om CE-märkning blir tillämplig på pro-
dukten, upphör kontrollintyget att gälla. 
 

16 § 

Innehållet i tillverkningskontrollen 

Vid tillverkningskontrollen ska 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 omfatta testning av produkter som tagits 
ut i produktionsanläggningen eller på mark-
naden. Ett certifikat för tillverkningskontroll 
ska återkallas, om byggprodukten inte upp-
fyller de väsentliga tekniska krav som följer 
av markanvändnings- och bygglagen eller 
bestämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Organet för certifiering av tillverknings-
kontroll ska återkalla certifikatet, om impor-
tören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren 
bemyndigat ombud inte avhjälper brister som 
upptäckts vid certifieringen av tillverknings-
kontrollen. Certifikatet ska återkallas utan 
dröjsmål, om Säkerhets- och kemikalieverket 
har förbjudit användningen av byggproduk-
ten eller ålagt importören eller tillverkaren 
eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud 
att vidta åtgärder för att dra tillbaka produk-
ten från marknaden. Om CE-märkning blir 
tillämplig på produkten, upphör certifikatet 
att gälla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

36 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som ett organ 
fattat om en ansökan får begäras på det sätt 
som anges i förvaltningslagen (434/2003). 

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

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller avbrytande av verksamheten samt 
återkallande av bemyndiganden och godkän-
nanden får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen 

får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
  

 
 

————— 
 
 
 
  

Helsingfors den 27 november 2014 

 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
 

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 

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

mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom. och 36 § som följer: 
  
 
Gällande lag Föreslagen lydelse 
 

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 
för avtalet om tillverkningskontroll, 

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

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

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

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

8 § 

Beslut om typgodkännande 

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

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

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

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

tifierar tillverkningskontrollen samt datering 
för avtalet om tillverkningskontroll, 

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

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

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

högst fem år i sänder. Ett typgodkännandeor-
gan eller miljöministeriet som meddelare av 
typgodkännande ska återkalla typgodkän-
nandet, om byggprodukten inte uppfyller de 
väsentliga tekniska krav som följer av mar-
kanvändnings- och bygglagen eller bestäm-
melser som har utfärdats med stöd av den. 
Om CE-märkning blir tillämplig på produk-
ten, upphör typgodkännandet att gälla. 
—— — — — — — — — — — — — — —  
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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.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tillsyn som rör typgodkännande 

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

 
12 § 

Användning av kontrollintyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 
— — — — — — — — — — — — — — 

12 § 

Användning av kontrollintyg 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 som utfär-
dar kontrollintyg ska återkalla kontrollinty-
get, om importören eller tillverkaren eller ett 
av tillverkaren bemyndigat ombud inte av-
hjälper brister som upptäckts vid certifie-
ringen av tillverkningskontrollen. Kontrollin-
tyget ska återkallas utan dröjsmål, om Sä-
kerhets- och kemikalieverket har förbjudit 
användningen av byggprodukten eller ålagt 
importören eller tillverkaren eller ett av till-
verkaren bemyndigat ombud att vidta åtgär-
der för att dra tillbaka produkten från mark-
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naden.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
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 egen-
skaper och användningssätt och om övriga 
omständigheter som rör användningen av 
produkten, 

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 utfärdat 
ett kontrollintyg, där partiet i fråga har god-
känts för användning. 
 

14 § 

Utfärdande av kontrollintyg 

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

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

ning av produkten, 
3) behövliga uppgifter om produktens 

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

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

fem år i sänder. Det godkända organet kan 
vid behov kräva periodisk utvärdering för att 
säkerställa att produktens egenskaper stäm-
mer överens med de egenskaper som tillver-
karen har uppgett. En produkt som kontrolle-
ras särskilt för varje leveransparti får inte tas 
i bruk förrän det godkända organet har utfär-
dat ett kontrollintyg, där partiet i fråga har 
godkänts för användning. Kontrollintyget ska 
återkallas, om byggprodukten inte uppfyller 
de väsentliga tekniska krav som följer av 
markanvändnings- och bygglagen eller be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Om CE-märkning blir tillämplig på 
produkten, upphör kontrollintyget att gälla. 

 
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 inspekt-
ion och en fortlöpande övervakning av till-
verkningskontrollen samt genom att bedöma 
och godkänna den. Tillverkningskontrollen 
kan innehålla testning av produkter som tagits 
ut i produktionsanläggningen eller på mark-
naden. 
 

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 inspekt-
ion och en fortlöpande övervakning av till-
verkningskontrollen samt genom att bedöma 
och godkänna den. Tillverkningskontrollen 
kan omfatta testning av produkter som tagits 
ut i produktionsanläggningen eller på mark-
naden. Ett certifikat för tillverkningskontroll 
ska återkallas, om byggprodukten inte upp-
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fyller de väsentliga tekniska krav som följer 
av markanvändnings- och bygglagen eller 
bestämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Organet för certifiering av tillverk-
ningskontroll ska återkalla certifikatet, om 
importören eller tillverkaren eller ett av till-
verkaren bemyndigat ombud inte avhjälper 
brister som upptäckts vid certifieringen av 
tillverkningskontrollen. Certifikatet ska åter-
kallas utan dröjsmål, om Säkerhets- och ke-
mikalieverket har förbjudit användningen av 
byggprodukten eller ålagt importören eller 
tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndi-
gat ombud att vidta åtgärder för att dra till-
baka produkten från marknaden. Om CE-
märkning blir tillämplig på produkten, upp-
hör certifikatet att gälla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 orga-
net i enlighet med förvaltningslagen 
(434/2003). 

Ett beslut som meddelats med anledning av 
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ett beslut av förvaltningsdomsto-
len får överklagas genom besvär bara om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

36 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som ett organ fat-
tat om en ansökan får begäras på det sätt som 
anges i förvaltningslagen (434/2003). 

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

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

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
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