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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/1959 

av 1. juli 2015 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til sanitærtekniske varer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 60 bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Framgangsmåten for attestering av sanitærtekniske varers samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner er fastsatt i 

kommisjonsvedtak 97/464/EF(2). 

2)  Vedtak 97/464/EF fastsetter ikke detaljerte kriterier for valget av systemer for vurdering og verifisering av 

sanitærtekniske varers ytelse ved brannpåvirkning, særlig lokk til mannhull og nedløpsbrønner. 

3)  Systemene som angis i vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 bør velges på en måte som er mer egnet for 

vurdering av ytelsen til sanitærtekniske varer. Dette burde gi produsentene lettere adgang til det indre marked og dermed 

bidra til økt konkurranseevne i byggesektoren sett under ett. 

4)  Av klarhets- og åpenhetshensyn bør vedtak 97/464/EF oppheves og erstattes. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på sanitærtekniske varer og beslektede produkter angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

De sanitærtekniske varene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til deres vesentlige 

egenskaper i samsvar med systemene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Vedtak 97/464/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2015, s. 184, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 31. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak av 27. juni 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sanitærtekniske varer (EFT L 198 av 25.7.1997, s. 33). 
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG I 

PRODUKTER SOM OMFATTES AV BESLUTNINGEN 

Denne beslutning får anvendelse på: 

1.  Tilbakeslagsventiler: vakuumventiler til ventilering av rørledninger, 

2.  Byggesett for pumpestasjoner for spillvann og anlegg for pumping av avløpsvann, 

3.  Byggesett og deler til renseanlegg og utstyr for rensing på stedet, 

4.  Septiktanker, 

5.  Prefabrikkerte avløpskanaler, 

6.  Mannhull og inspeksjonskamre, 

7.  Trinnjern, stiger og håndlister til mannhull og inspeksjonskamre, 

8.  Utskillere, 

9.  Lokk til mannhull og nedløpsbrønner. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

For produktene som omfattes av denne beslutning gjelder følgende systemer for vurdering og verifisering av deres ytelse, idet 

det tas hensyn til deres vesentlige egenskaper: 

Tabell 1 

For alle vesentlige egenskaper unntatt brannpåvirkning 

Produkter Vesentlige egenskaper 

Gjeldende systemer for vurdering og verifisering av 

ytelse som fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 305/2011 

Tilbakeslagsventiler: vakuumventiler til ventile-

ring av rørledninger 

For alle vesentlige egen-

skaper unntatt brannpå-

virkning 

4 

Byggesett for pumpestasjoner for spillvann og 

anlegg for pumping av avløpsvann 

3 

Byggesett og deler til renseanlegg og utstyr for 

rensing på stedet 

3 

Septiktanker 3 

Prefabrikkerte avløpskanaler 3 

Mannhull og inspeksjonskamre 4 

Trinnjern, stiger og håndlister til mannhull og 

inspeksjonskamre 

4 

Utskillere 4 

Lokk til mannhull og nedløpsbrønner 1 

 

Tabell 2 

Bare for brannpåvirkning 

For alle produkter angitt i første kolonne i tabell 1 skal systemene for vurdering og verifisering, avhengig av deres 

undergrupper, bestemmes i henhold til følgende: 

Undergruppe av produkt 

Gjeldende systemer for vurdering og verifisering av 

ytelse som fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 305/2011 

Produkter for hvilke et klart identifiserbart trinn i produksjonsprosessen leder 

til en forbedring av deres ytelse ved brannpåvirkning (f.eks. tilsetning av 

brannhemmende midler eller en begrensning av organisk materiale) 

1 

Produkter for hvilke det finnes et gjeldende europeisk rettslig grunnlag for å 

klassifisere deres ytelse ved brannpåvirkning uten prøving 

4 

Produkter som ikke tilhører undergruppene angitt i rad 1 og 2 3 

 


