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Marknadskontrollen ska säkerställa att produkter som placeras på den gemensamma marknaden uppfyller de krav som ställs på CEmärkning och på överensstämmelse med deklarerade egenskaper. Den utförs för att kunna
tillförsäkra fri rörlighet på den inre marknaden.

Reaktiv marknadskontroll kan föranledas av
information från allmänheten, konkurrenter eller
genom kontakter med ett annat EU/EES-land. I
första hand granskas produktdokumentation
men kontrollen kan utvidgas till provning eller
beräkning av att de deklarerade egenskaperna
är korrekta. Om kontrollen avser produktsäkerhet enligt produktsäkerhetslagen, bedöms
byggprodukten i enlighet med den lagstiftningens intentioner. Det är viktigt att skilja på produktsäkerhetslagen och på marknadskontroll
enligt byggproduktdirektivet. De har olika syfte.

Boverkets uppgift ………………………….
Boverket kontrollerar byggprodukter på den
svenska marknaden. Kontrollen gäller produkter under de produktdirektiv där Boverket i
plan- och byggförordningen utpekas som
marknadskontrollmyndighet. Det gäller byggprodukter i allmänhet, men också hissar och
skidliftar samt vissa värmepannor. Boverket
ansvarar dessutom för marknadskontroll av de
nämnda produkterna enligt produktsäkerhetslagstiftningen.

Var kontrolleras produkterna?.................
Vid dokumentationskontroll sker den hos tillverkaren. Om marknadskontrollen avser stickprovskontroll av produkter kan dessa köpas in
ute hos byggmarknader och grossister. De kan
också tas in för kontroll från byggarbetsplatser
dit man fått produkterna levererade direkt från
tillverkaren eller grossister etc.. Det förekommer också att Boverket rekvirerar en viss produkt från tillverkare. Boverket samarbetar med
andra svenska myndigheter, exempelvis Tullverket, men också med marknadskontrollmyndigheter i andra länder. Det finns europeiska
samarbetsgrupper, per produktdirektiv, mellan
kommissionen och de marknadskontrollerande
myndigheterna.

Varför kontrolleras byggprodukter? ……
Marknadskontrollen görs för att upptäcka felaktig CE-märkning, felaktiga uppgifter om produkter och i vissa fall även farliga produkter.
Marknadskontrollen syftar till att felaktig CEmärkning och felaktiga uppgifter om produktegenskaper korrigeras, antingen genom att
tillverkaren rättar till bristerna eller tar bort produkterna från marknaden. Produkter som är
farliga i produktsäkerhetslagens mening måste
rättas, annars får de inte säljas. Kontrollen rör
produkter som finns på marknaden (till försäljning). Den ersätter inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan utför under produktionen av byggprodukterna.

Läs mer ……………...……………………….
Boverket

Vilka produkter kontrolleras och hur?.....
Boverket genomför kontroller av olika produkter
och produktgrupper enligt ett löpande planerat
kontrollprogram. Boverkets aktiva marknadskontroll genomförs med hjälp av konsulter och
offentligt upphandlade anmälda organ som
utför provningar, eller annan slags bedömning,
enligt den aktuella standarden. Provningsorganen får inte ha deltagit i tredjepartsuppgifter
inför CE-märkning av den kontrollerade produkten. Planering, styrning och myndighetsutövning vid eventuella avvikelser från produktlagstiftningen utförs enbart av Boverket.
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