13-09-2012

Markedsovervågning af
byggevarer

Formålet med markedsovervågning

At sikre, at de byggevarer, som anvendes i dansk
byggeri, er
• Sunde
• Sikre
• Fair konkurrence
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Der kontrolleres for overholdelse af:
• Byggevaredirektivet (89/106/EØF) som pr. 1. juli 2013 erstattes af
Byggevareordningen (305/2011/EF) - som harmoniserer testmetoder,
regler for attestering af byggevarer, deklaration af byggevarernes
ydeevne og krav om CE-mærkning
• Bygningsreglement 2010, BR10 - som fastsætter de danske krav til
byggevarernes egenskaber.
• VA-godkendelsesordningen (under revision og konkurrenceudsættes)

Tilgang til markedsovervågningen –
proaktiv og reaktiv
• Som udgangspunkt alene en dokumentkontrol,
men hvis behov også test/prøvning af
byggevaren.
• Risikobaseret tilgang dvs. udvælgelse af
byggevarer sker primært ud fra en vurdering af
deres betydning for sikkerhed og sundhed i
færdige byggeri
• Nyt kontrolområde (1. januar 2010) – stor fokus
på information om reglerne
• Integreret i alle proaktive indsatser
• Særlige indsatser: CE-mærkningskampagne:
http://www.cedigfor.dk/
• Informationsindsats om byggevareforordningen
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Proaktive indsatser
6 indsatser siden 2010:
• Træplader (limingskvalitet, styrke/holdbarhed og formaldehyd)
• Betonelementer (bæreevne og holdbarhed)
• Vinduer og yderdøre (bidrag til bygningens samlede
energibalance)
• Undertagsprodukter (modstand mod vandgennemtrængning)
• VA-godkendelsesordningen (fokus på vandhaner og filtre)
• EPS isoleringsmaterialer (trykstyrke og isoleringsevne)

Reaktive sager
- ca. 30-40 årligt
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Sanktioner m.v.
Styrelsen kan påbyde:
• Stop for salg og markedsføring
• Tilbagekaldelse af varen
• Fjernelse af byggevaren, hvis den allerede er indbygget.
Til brug for sagsbehandlingen kan styrelsen:
• kræve, at virksomhederne fremskaffer alle relevante oplysninger
• få dokumentationen gransket af en faglig ekspert
• få afprøvet byggevaren hos et godkendt laboratorium.
Styrelsen kan endvidere:
• politianmelde virksomheden (vedtagne bøder på op til 50.000 kr.),
• offentliggøre navnet på de konkrete byggevarer og de virksomheder, som har
overtrådt reglerne.

Bekendtgørelse nr. 1075 af 10. november 2008

Erfaringer og indtryk
Indtryk fra kontrolbesøgene og sagsbehandling
•

Positiv modtagelse og vilje til samarbejde

•

Interesse i at overholde reglerne

•

Manglende viden om regler og ansvarsfordeling – især i forhandlerled
og hos de udførende

Nyttige erfaringer for EBST:
•

Planlægning – inddragelse af interessenter

•

Kommunikation, kontrolsted og testgrundlag

•

Fokus på informationsarbejdet – derfor to kampagner i 2012; CEmærkningskampagne og informationsindsats om CPR
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Udvikling af risikovurderingsmodel
Nr.

1
2
2
2

Byggevare

Standard

Mandat
nr.

Samlet
karakter

M119
M112

Dato for
obligatorisk
CEmærkning
01.03.2010
01.08.2010

Trægulve
Trækonstruktioner – Dornformede
forbindelsesmidler
Fleksible membraner til fugtisolering – plast
og gummidampkontrollag
Træbaserede plader til konstruktionsbrug

DS/EN 14342 + A1
DS/EN 14592
DS/EN 13984

M102

01.09.2006

4,7

DS/EN 13986

M113

01.06.2006

4,7

Rumopvarmere fyret med fast brændsel og
Indsatser inklusive åbne kaminer til fast
brændsel

DS/EN 13240

M129

01.07.2007

4,6

Gipsplader
Skruer, søm og klammer til fastgørelse af
gipsplader
Metalprofiler til gipspladesystemer
Fleksible til membraner til fugtisolering –
Definitioner og karakteristika af vindspærre
Del 1: Underlag til diskontinuerlig
tagdækning
Udførelse af stål- og
aluminiumskonstruktioner – Del 1.

DS/EN 520
DS/EN 14566

M106
M106

01.03.2007
01.01.2010

4,4
4,4

DS/EN 14195
DS/EN 13859-1

M102

01.01.2007
01.08.2010

4,4

DS/EN 1090-1

M112

01.07.2012

4,3

DS/EN 14604

M109

01.08.2008

4,2

5,0
4,7

Note: Der har været en tidligere udgave af standarden
og krav om CE-mærkning har været gældende fra 2004
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6
6

6

9

DS/EN 13229

01.07.2007

Note: Det anbefales at udføre markedskontrol på
produkter efter DS/EN 1090-1 i efteråret 2012, når
DS/EN 1090-1 er trådt i kraft
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Selvdrevne røgalarmer

Tre overordnede kriterier
1. Sikkerhed og sundhed
•

Vægtes 60 %

2. Overholdelse af reglerne
•

Vægtes 10 %

3. Anvendelse af byggevaren
•

Vægtes 30 %
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Metoden indeholder to trin
• Trin 1
• Faglige eksperters vurdering af byggevarerne
• Brancheforeninger
• Standardiserings-udvalg
• Udvalgte store entreprenører
• Udvalgte store forhandlere
• Validering af besvarelse med statistik
• Trin 2
• Udvalgte store producenter som faglige eksperter
• 300 tilfældigt udvalgte virksomheder i forhandler- og
entreprenørleddet
• Validering af besvarelse med statistik
2012: Metoden testes og forventes anvendt fra 2013…

Hvad sker der fremadrettet?
Byggevareforordningen:
 yderligere harmonisering og
 forøget samhandel af byggevarer
 Indsatser på tværs af EU landene
 Ellers samme tilgang til markedsovervågning
 Nye og reviderede bekendtgørelser i DK
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