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Kære fabrikant, importør og distributør af EN 1090-byggevarer.
I marts 2016 modtog du et brev via e-Boks om Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens forestående kontrolindsats rettet imod byggevarer, omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1 – Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner.
2016-kontrolindsatsen er nu afsluttet.
Virksomhederne viste generelt meget stor velvilje til at samarbejde med styrelsen omkring kontrollen.
Indsatsen har vist, at de fleste af de kontrollerede virksomheder har det nødvendige
certifikat til at producere EN 1090-byggevarerne, ligesom de fleste byggevarer var ledsaget af ydeevnedeklaration og CE-mærke.
Indsatsen viste dog også nogle udfordringer. Der er generelt problemer med at deklarere ydeevnerne korrekt i ydeevnedeklarationen og CE-mærket. Enkelte byggevarer havde ikke certifikat og/eller manglende ydeevnedeklaration og CE-mærke.
Afsluttende rapport
Du kan læse mere om kontrolindsatsens resultater i styrelsens afsluttende rapport, som
findes på EN 1090-temasiden under pkt. 3 - ”EN 1090-markedskontrol 2016”:
www.byggevareinfo.dk/EN1090-tema/0/23.
Temasiden giver en kort introduktion til EN 1090-standarden og de krav der følger af
byggevareforordningen. Det er et godt sted at starte, hvis der er forhold, som du er i
tvivl om.
Feedback på informationsmaterialet
Som myndighed på byggevareområdet ønsker vi generelt at informere bedst muligt om
krav og regler ift. byggevarer og markedskontrol. Din mening om informationsmaterialet er derfor vigtig. Giv os din feedback på informationsmaterialet ved at besvare seks
hurtige spørgsmål i vores spørgeskema her: https://da.surveymonkey.com/r/5C7L5BP
Opfølgende 2017-kontrolindsats
Styrelsen gennemfører i løbet af foråret 2017 en opfølgende kontrolindsats. Kontrollen
gennemføres som planlagte besøg. Det betyder, at de udvalgte virksomheder vil blive
varslet om styrelsens besøg.
Er du ikke fabrikant, importør eller distributør af EN 1090-byggevarer?
Har du modtaget vores informationsbrev om den kommende markedskontrol, er det
fordi din virksomhed er fremsøgt som fabrikant, importør eller distributør af stålprodukter ved hjælp af branchekoder. Du kan derfor godt have modtaget brevet, selvom
du ikke er fabrikant, importør eller distributør af bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, jf. EN 1090-1. Det vil vi tage højde for i forbindelse med den konkrete markedskontrol, således at vi kun besøger de virksomheder, der markedsfører og sælger EN
1090-produkter.
Med venlig hilsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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