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Marknadskontroll av asfalt

2014-02-06
Sara Elfving o Ieva Kisieliute

Varför marknadskontroll?

Byggproduktförordningen – CPR

• Sedan 1 juli 2013 ska de byggprodukter som 
omfattas av en harmoniserad standard ha en 
prestandadeklaration och vara CE-märkta för att 
de ska få säljas

• Gäller i hela Europa

• Syfte: information från tillverkare till användare

Vad är en byggprodukt?

Byggproduktförordningen artikel 2

• Byggprodukt: varje produkt eller byggsats som 
tillverkas och släpps ut på marknaden för att 
varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav 
och vars prestanda påverkar byggnadsverkets 
prestanda i fråga om de grundläggande kraven 
på byggnadsverk

• Byggnadsverk: byggnader och anläggningar

Prestandadeklaration, DoP,

Prestandadeklarationen
• Upprättas av tillverkaren, egendeklaration
• Mallen finns i bilaga III till förordningen
• Prestandadeklarationen ska finnas tillgänglig och 

ges till kund (elektroniskt, men på papper vid 
begäran)

• Prestandadeklarationen ska vara på svenska när 
produkterna säljs i Sverige

CE-märkning av byggprodukter

CE-märkning
• Tillverkaren CE-märker sin produkt
• Mall finns i harmoniserad standard – men 

se upp! De är vanligen inte reviderade i 
enlighet med förordningen

• Märkning ska sättas på produkten, eller 
förpackningen eller på medföljande 
(handels-)dokument 

CE markerar inte ett godkännande!
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Var är CE-märkningen då?

Andra produkter
• Produkten uppfyller minst de krav som ställts 

i ett direktiv eller en standard

Byggprodukter
• Varken CPR eller standard ställer krav –

kanske klasser men vilken klass väljs av MS
• Tillverkaren intygar att produkten bedömts 

enligt överenskommen metod, och att dess 
prestanda stämmer med vad som deklarerats

Byggproduktförordningen
anger ansvar för olika aktörer

• Tillverkare
• Tillverkarens representant

• Importör
• Distributör
• Anmälda organ o tekniska bedömningsorgan
• Myndigheter 

• anmälande myndigheter
• marknadskontroll
• kontaktpunkt

Boverkets ansvar för 
marknadskontroll
Fri inre marknad, vi har inga myndigheter som 
kontrollerar varor som rör sig över gränserna. 
Varje medlemsland har ansvar för sin 
marknadskontroll (gäller flera produktområden)

• Boverket är den svenska myndigheten för 
marknadskontroll av byggprodukter

• Felaktiga eller felaktigt märkta produkter, 
anmäls till Boverkets marknadskontroll

• Boverket undersöker marknaden

Ärendehantering – reaktiv MK

Viktigt att ange så utförliga uppgifter som 
möjligt när man anmäler en produkt

Sedan: 
• Är det en byggprodukt?
• Omfattas den av kravet på CE-märkning?
• Finns den kvar på marknaden?

Kontakt med den ekonomiska aktören + 
begäran om yttrande/ ev. komplettering

Marknadskontroll av 
anläggningsprodukter:

Vad ska vi välja?

Boverket kan väl ingenting om 
anläggningsprodukter…?

Överläggningar med Trafikverket:

• Vilken typ av produkt är mest angelägen 
att titta närmare på?

• Var hittar vi expertkunskap? 

• Diskussion om en handfull olika produkter
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Varför stenrik asfaltbetong?

”Vi lägger den ofta på högtrafikerade vägar samt 
vi upplever till och från kvalitetsbrister i form av 
blödningar med stora olycksrisker som följd.”

/Trafikverket

Vem, hur, när och var?

Marknadskontrollplan (fastställd i förväg)
t.ex. EPS, ytterdörrar, cement, asfalt

Börjar med information till berörda 
aktörer:

”Detta gäller för din produkt, vi kommer 
på besök och vill då träffa ansvarig 
person, och kommer att be att få se 
följande dokument:”

Marknadskontroll – proaktiva 
ärenden

Utvalda produktgrupper

Besök hos tillverkare, 
distributörer, importörer. 
Stämmer deklarerade uppgifter? 
Är märkningen korrekt? 
Dokumentkontroll + provtagning 
(bedöma överenstämmelse med 
deklarerad prestanda). 
Hur går tillverkningskontrollen till?

Marknadskontroll 
– proaktiva ärenden

Planering… 

• Deltagare från Boverket?
• Deltagare från Trafikverket?
• Anlita en expert?
• Läsa på standarden…
• Välja ut egenskaper för kontroll
• Vilka aktörer finns det, vilka bör vi besöka och 

var finns de?
• Ta fram information till aktörerna
• Planera in besöken

Planering… 

• Upphandling av provningar
• Ta fram och skicka informationsbrev
• Planera besöken…
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Genomförande!

• Alla tillverkare skulle besökas 
15 asfaltverk valdes ut för besök

• Två från Boverket + konsult vid varje besök
• Helst innan vintern…

• Information 
• Diskussion
• Studiebesök
• Provtagning

Det var längesen, vi har inte hört 
något, varför tar det så lång tid?

• Komplettering av dokument
• Provningar hos VTI rapport

• Pappersarbetet måste få ta tid! 
• Stämde proverna med deklarationerna?
• Vilken information ska lämnas med produkten?
• I vilken form ska det göras?
• Rimliga och korrekta krav…

• Återkoppling till företagen som besökts.

www.boverket.se/ce-markning

• Mer information om prestandadeklaration och 
CE-märkning av byggprodukter

• Vem ska göra vad, ansvar för olika aktörer
• Frågor och svar
• Broschyrer
• Film 

Tack!
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