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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/771 

av 25. januar 2018 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011 av ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller 

stoppe fall fra høyder(*) 

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 28 og artikkel 60 

bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes ikke en egnet beslutning som omhandler vurdering og verifisering av ytelse for forankringsanordninger som 

brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder («forankringsanordninger»). Det er derfor 

nødvendig å fastsette hvilket system for vurdering og verifisering av ytelsen som gjelder for forankringsanordninger. 

2) Idet det tas hensyn til at forankringsanordninger er beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder, er det 

hensiktsmessig å velge et system for vurdering og verifisering av byggevarers ytelse som omfatter løpende overvåking, 

vurdering og evaluering av produsentens produksjonskontroll i fabrikk og kontroll av stikkprøver tatt av det meldte 

produktsertifiseringsorganet på produksjonsanlegget eller på produsentens lagringsanlegg. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller stoppe fall 

fra høyder. 

Artikkel 2 

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

egenskaper i samsvar med systemet angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 25.5.2018, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Produkter og tiltenkt bruk Vesentlige egenskaper Gjeldende system 

Forankringsanordninger som brukes på byggverk og er 

beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder 

For alle vesentlige egenskaper 1+ 

 


