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Enligt sändlista

Marknadskontroll av ballast
Inledning
Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, CPR, är en tvingade lagstiftning som
tillämpas inom hela EU sedan 1 juli 2013.
I korthet innebär byggproduktförordningen ett gemensamt europeiskt sätt att bedöma
och beskriva byggprodukters egenskaper. Metoder och kriterier för det finns i harmoniserade standarder. Om byggprodukten täcks av en harmoniserad standard vars samexistensperiod har löpt ut, ska produkten ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt.
Genom att CE-märka byggprodukten tar tillverkaren ansvar för att uppgifterna om produktegenskaperna i prestandadeklarationen och i CE-märkningen stämmer med de faktiska.
Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige.
Marknadskontroll utförs för att upptäcka och rätta till missvisande uppgifter om byggprodukters egenskaper och på annat sätt felaktig CE-märkning. Eventuella felaktigheter
ska i första hand korrigeras av tillverkaren, antingen genom att rätta till bristerna eller
genom att avlägsna produkterna från marknaden.
Marknadskontrollen ger också Boverket tillfälle att ge information och vägledning om
prestandadeklarationer, CE-märkning och om byggproduktförordningen.
Marknadskontroll av ballast
Boverket kommer under våren-sommaren 2014 att genomföra marknadskontroll av
olika typer av ballast. Marknadskontrollen kommer att fokusera på följande standarder:
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1. SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och
andra trafikerade ytor
2. SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
3. SS-EN 12620 Ballast för betong

Kanske besöker vi ert företag.
Boverket kommer att besöka ett antal verksamma företag och kanske kommer vi till er.
Innan besöket tar vi kontakt med de berörda företag som valts ut. I kontakten med ert
företaget är det viktigt att vi från Boverket vid besöket får möjlighet att träffa den som
är ansvarig för prestandadeklarationer, CE-märkning och för tillverkningskontrollen.
Marknadskontrollen avser:
 prestandadeklaration och CE-märkningen
 tillverkningskontroll och dokumentation av denna
 provning av produkten

Vid vårt besök vill vi ta del av dokumentation som stryrker följande:
-

tillverkarens bestämning av produkttyp på grundval av typprovning (första typprovningen, ITT)
tillverkarens egen tillverkningskontroll
intyg/certifikat från det anmälda kontrollorganet om tillverkningskontroll (endast
system 2+)
prestandadeklaration och CE-märkningen.

Provning av produkten
Vi kommer att låta prova någon av era produkter på de egenskaper som är väsentliga att
deklarera i Sverige och enligt beskrivna metoder i standarden. Vid vårt besök ombeds
ni ta ut ett prov som sedan ska skickas till aktuellt laboratorium för analys.
Sanktioner
Om en produkt har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med gällande krav för
CE-märkning, ska den som ansvarar för CE-märkningen omedelbart vidta rättelse så att
överträdelsen upphör.
Sker inte rättelse ska Boverket besluta om föreläggande om rättelse. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.
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Om rättelse ändå inte sker kan det bli fråga om att utfärda förbud mot försäljning av
produkten.
Överträdelse av bestämmelserna om CE-märkning kan leda till böter vid oaktsamhet
eller uppsåt.
Byggsanktionsavgift kan utkrävas för produkter som saknar prestandadeklaration när
sådan krävs enligt byggproduktförordningen.

Kontakter på Boverket
Är det något som är oklart eller har du frågor går det att kontakta Boverket via
marknadskontroll@boverket.se

Mer information
Till dig som är byggprodukttillverkare.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-ochmarknadskontroll/Byggprodukttillverkare/
Boverkets broschyr ”CE-märk nu!”.
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/CE-broschyr.pdf
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