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ORGAN FÖR CERTIFIERING AV TILLVERKNINGSKONTROLL ENLIGT LAGEN OM PRODUKTGODKÄNNANDEN FÖR VISSA 
BYGGPRODUKTER 
 

Organ för  
certifiering av 
tillverknings-

kontroll 

Produktgrupp AVCP- 
procedur 

Giltighet 

GlobeCert AB 
 

  

 Armeringsstänger, armeringsnät och spännstål AVCP 1+ 31.5.2022 

 Järnbeslag samt armeringsstål på rulle som riktas av den som tillverkar 
eller vidareförädlar stålet 

AVCP 2+ 31.5.2022 

 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart arme-
ringsstål och armeringsnät 

 31.5.2022 

Inspecta Sertifiointi Oy 
 

  

 Järnbeslag samt armeringsstål på rulle som riktas av den som tillverkar 
eller vidareförädlar stålet 

AVCP 2+ 30.5.2024 

 Svetsat järnbeslag med anslutningar som överför krafter AVCP 2+ 30.5.2024 

 Lastöverförande ståldelar i betongkonstruktioner AVCP 2+ 30.5.2024 

 Fabriksblandad betong AVCP 2+ 30.5.2024 

 Flytbetong samt komponenter och tillsatser som väsentligt påverkar 
betongens mekaniska egenskaper och hållbarhet 

AVCP 2+ 30.5.2024 

 Specialmurbruk och specialbetong samt fogbruk för konstruktioner AVCP 2+ 30.5.2024 

 Element för vätskebehållare, plattelement och andra element av massiv 
betong 

AVCP 2+ 30.5.2024 

 Stora betongrör och stora inspektionsbrunnar AVCP 2+ 30.5.2024 

 Bärande gjutna betongblock AVCP 2+ 30.5.2024 

 Vägg-, bottenbjälklags-, mellanbjälklags- och vindbjälklagselement i trä 
(mekaniska infästningar AVCP 2+ och bärande element hopsatta med 
limfogar AVCP 1) 

AVCP 1 eller 
AVCP 2+ 

30.5.2024 
 

 Trapprodukter AVCP 2+ 30.5.2024 

 Lyftorgan och lyftlänkar AVCP 2 + 30.5.2024 

 Poltetut tiililaatat AVCP 2 + 30.5.2024 

 Specialskarvar i armeringsstänger AVCP 2+ 30.5.2024 

 Bergskor och pålskarvar AVCP 2+ 30.5.2024 

 Bärande balkar av murverkselement och murbruk eller betong AVCP 2+ 30.5.2024 

 System för efterspänning av konstruktioner AVCP 1 30.5.2024 

 Neoprenlager som är avsedda för husbyggnad AVCP 1 30.5.2024 

 Samverkansbalkar i trä och stål (Posi-Joist balkar) AVCP 2+ 30.5.2024 

 Bärande sammansatta träkonstruktioner hopsatta med mekaniska fogar 
(Naulalevyrakenteet) 

AVCP 2+ 30.5.2024 

 Samverkansplattor i trä och betong AVCP 2+ 30.5.2024 

 Massivt timmer och lamelltimmer som används i byggnader AVCP 2+ 30.5.2024 

 Dragbelastade och limmade stålstångs- eller skruvinfästningar i träkon-
struktioner 

AVCP 1 30.5.2024 

 Takpollare samt husstegar, snöhinder och säkerhetsräcken för tak AVCP 2 + 30.5.2024 

 Våtrumsmoduler AVCP 2 + 30.5.2024 

 Kraftiga HVAC-skorstenselement AVCP 2 + 30.5.2024 

 126/2016 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart  30.5.2024 



 

 

 

2 

Organ för  
certifiering av 
tillverknings-

kontroll 

Produktgrupp AVCP- 
procedur 

Giltighet 

armeringsstål och armeringsnät 

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   30.5.2024 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör  

 30.5.2024 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar  

 30.5.2024 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör  

 30.5.2024 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängnings-
ventiler  

 30.5.2024 

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer   

 30.5.2024 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler   30.5.2024 

 10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avlopsrör och 
rördelar av polypropen flexibla anslutningsrör  

 30.5.2024 

 1/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PE-rör   30.5.2024 

 2/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PE-rör  

 30.5.2024 

Kiwa Certification AB 
 

  

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   25.6.2027 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör   

 25.6.2027 

 1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska 
kopplingar för kopparrör   

 25.6.2027 

 2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör     25.6.2027 

 3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av 
mässing och koppar    

 25.6.2027 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar   

 25.6.2027 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör    

 25.6.2027 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängnings-
ventiler  

 25.6.2027 

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer  

 25.6.2027 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler   25.6.2027 

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar    25.6.2027 

 10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör 
och rördelar av polypropen flexibla anslutningsrörr 

 25.6.2027 

 11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås   25.6.2027 

Nordcert AB 
 

  

 Armeringsstänger, armeringsnät och spännstål AVCP 1 + 31.5.2022 

 Järnbeslag samt armeringsstål på rulle som riktas av den som tillverkar 
eller vidareförädlar stålet 

AVCP 2 + 31.5.2022 

 Svetsat järnbeslag med anslutningar som överför krafter  AVCP 2 + 31.5.2022 

 Bärande balkar av murverkselement och murbruk eller betong AVCP 2 + 31.5.2022 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
 

  

https://www.ym.fi/download/noname/%7B5F6CBA73-A457-4546-9104-0C6AE50188D6%7D/138577
download.aspx%3fID=138576&GUID=%7bDF79EC3D-D9B7-4826-ADE7-12CD8CEE18FB%7d
download.aspx%3fID=138576&GUID=%7bDF79EC3D-D9B7-4826-ADE7-12CD8CEE18FB%7d
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Organ för  
certifiering av 
tillverknings-

kontroll 

Produktgrupp AVCP- 
procedur 

Giltighet 

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   24.5.2027 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör  

 24.5.2027 

 1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska 
kopplingar för kopparrör  

 24.5.2027 

 3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av 
mässing och koppar  

 24.5.2027 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar  

 24.5.2027 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör  

 24.5.2027 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängnings-
ventiler  

 24.5.2027 

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer  

 24.5.2027 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler   24.5.2027 

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar   24.5.2027 

 10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör 
och rördelar av polypropen  

 24.5.2027 

 1/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PE-rör   24.5.2027 

 2/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PE-rör  

 24.5.2027 

SKZ – Testing GmbH 
 

  

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   31.1.2024 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör  

 31.1.2024 

 1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör   31.1.2024 

 2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska 
kopplingar för kopparrör  

 31.1.2024 

 3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av 
mässing och koppar  

 31.1.2024 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar  

 31.1.2024 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör  

 31.1.2024 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängnings-
ventiler  

 31.1.2024 

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer   

 31.1.2024 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler   31.1.2024 

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar   31.1.2024 

 10/19 Miljöministeriet förordning om typgodkännande av avloppsrör 
och rördelar av polypropen  

 31.1.2024 

 11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås   31.1.2024 

Eurofins Expert Services Oy 
 

  

 126/2016 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart 
armeringsstål och armeringsnät 

 31.12.2025 

download.aspx?ID=138577&GUID=%7b5F6CBA73-A457-4546-9104-0C6AE50188D6%7d
download.aspx%3fID=138576&GUID=%7bDF79EC3D-D9B7-4826-ADE7-12CD8CEE18FB%7d
download.aspx%3fID=138576&GUID=%7bDF79EC3D-D9B7-4826-ADE7-12CD8CEE18FB%7d
download.aspx?ID=145463&GUID=%7b00F94970-2176-4045-B1F7-3D47AEC7AE26%7d
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Organ för  
certifiering av 
tillverknings-

kontroll 

Produktgrupp AVCP- 
procedur 

Giltighet 

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   31.12.2025 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör  

 31.12.2025 

 1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska 
kopplingar för kopparrör  

 31.12.2025 

 2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör   31.12.2025 

 3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av 
mässing och koppar  

 31.12.2025 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar  

 31.12.2025 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör  

 31.12.2025 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstänsnings-
ventiler  

  

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer avsedda för vatteninstallioner i byggnader  

 31.12.2025 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler     31.12.2025 

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar   31.12.2025 

 10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avlopsrör och 
rördelar av polypropen flexibla anslutningsrör  

 31.12.2025 

 11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås   31.12.2025 

 2/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PE-rör 

 31.12.2025 

 Lastöverförande ståldelar i betongkonstruktioner AVCP 2+ 31.12.2025 

 Ångspärrstejp och andra tätningsprodukter AVCP 2 + 31.12.2025 

 Takpollare samt husstegar, snöhinder och säkerhetsräcken för tak AVCP 2 + 31.12.2025 

 Lättbetongelement AVCP 2+ 31.12.2025 

 Element för våtutrymmen och förtillverkade element för våtutrymmen AVCP 2+ 31.12.2025 

 Bergskor och pålskarvar AVCP 2+ 31.12.2025 

 Brandskyddsprodukter och brandskyddsutrustning AVCP 1 31.12.2025 

 Trapprodukter AVCP 2 + 31.12.2025 

 Skjuvbelastade fästen och infästningar i träkonstruktioner AVCP 2 + 31.12.2025 

 Dragbelastade och limmade stålstångs- eller skruvinfästningar i träkon-
struktioner 

AVCP 1 31.12.2025 

 Vägg-, bottenbjälklags-, mellanbjälklags- och vindbjälklagselement i trä 
(mekaniska infästningar AVCP 2+ och bärande element hopsatta med 
limfogar AVCP 1) 

AVCP 1 eller 
AVCP 2+ 

31.12.2025 

 Tung konstruktion system VVS-kanalelement AVCP 2 + 31.12.2025 

 Specialskarvar i armeringsstänger AVCP 2+ 31.12.2025 

 Armeringsstänger, armeringsnät och spännstål AVCP 1+ 31.12.2025 

 Fabriksblandad betong AVCP 2+ 31.12.2025 

 Svetsat järnbeslag med anslutningar som överför krafter AVCP 2+ 31.12.2025 

 Lyftorgan och lyftlänkar AVCP 2 + 31.12.2025 

 System för efterspänning av konstruktioner AVCP 1 31.12.2025 

 Järnbeslag samt armeringsstål på rulle som riktas av den som tillverkar 
eller vidareförädlar stålet 

AVCP 2+ 31.12.2025 

 Anslutningar som överför krafter i stål- och aluminiumkonstruktioner AVCP 2+ 31.12.2025 

TTR Institute s.r.l. 
 

  

https://www.ym.fi/download/noname/%7BC233278D-3688-4190-B6CC-EAB491CC4C34%7D/145462
https://www.ym.fi/download/noname/%7BC233278D-3688-4190-B6CC-EAB491CC4C34%7D/145462
https://www.ym.fi/download/noname/%7B00F94970-2176-4045-B1F7-3D47AEC7AE26%7D/145463
https://www.ym.fi/download/noname/%7BB37761B2-4D5C-4CB1-B639-3145762B5DD0%7D/145464
https://www.ym.fi/download/noname/%7BB37761B2-4D5C-4CB1-B639-3145762B5DD0%7D/145464
https://www.ym.fi/download/noname/%7B8FF6B244-048D-4997-960A-CAFFB8284554%7D/145507
https://www.ym.fi/download/noname/%7B8FF6B244-048D-4997-960A-CAFFB8284554%7D/145507
https://www.ym.fi/download/noname/%7B287EF705-92E6-40A1-9439-00ECCD8A42A6%7D/145506
https://www.ym.fi/download/noname/%7B287EF705-92E6-40A1-9439-00ECCD8A42A6%7D/145506
https://www.ym.fi/download/noname/%7BDFAC5FB5-A27D-474B-AD16-73D49109F3AA%7D/145466
https://www.ym.fi/download/noname/%7BDFAC5FB5-A27D-474B-AD16-73D49109F3AA%7D/145466
https://www.ym.fi/download/noname/%7B6A2C5A3E-B41F-4840-889D-92077F3957BF%7D/145505
https://www.ym.fi/download/noname/%7B6A2C5A3E-B41F-4840-889D-92077F3957BF%7D/145505
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7B783E9A47-F80B-4FFF-8F3E-26559068F273%7D/145468
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7B2C464346-B14B-4404-A56C-912210D24CB2%7D/145469
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Organ för  
certifiering av 
tillverknings-

kontroll 

Produktgrupp AVCP- 
procedur 

Giltighet 

 1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör   24.9.2023 

 2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla an-
slutningsrör  

 24.9.2023 

 1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska 
kopplingar för kopparrör  

 24.9.2023 

 2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör   24.9.2023 

 3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av 
mässing och koppar  

 24.9.2023 

 4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör 
och deras kopplingar  

 24.9.2023 

 5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PEX-rör  

 24.9.2023 

 6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstänsnings-
ventiler  

 24.9.2023 

 7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmatu-
rer avsedda för vatteninstallioner i byggnader  

 24.9.2023 

 8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler     24.9.2023 

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar   24.9.2023 

 10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avlopsrör och 
rördelar av polypropen flexibla anslutningsrör  

 24.9.2023 

 11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås   24.9.2023 

 1/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PE-rör  24.9.2023 

 2/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för 
PE-rör 

 24.9.2023 

 TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
 

  

 9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar   31.12.2024 

 
 
Förordningar om typgodkännande: https://ym.fi/sv/forebyggande-av-fororening-av-miljon 
 

https://www.ym.fi/download/noname/%7BC233278D-3688-4190-B6CC-EAB491CC4C34%7D/145462
https://www.ym.fi/download/noname/%7BC233278D-3688-4190-B6CC-EAB491CC4C34%7D/145462
https://www.ym.fi/download/noname/%7B00F94970-2176-4045-B1F7-3D47AEC7AE26%7D/145463
https://www.ym.fi/download/noname/%7BB37761B2-4D5C-4CB1-B639-3145762B5DD0%7D/145464
https://www.ym.fi/download/noname/%7BB37761B2-4D5C-4CB1-B639-3145762B5DD0%7D/145464
https://www.ym.fi/download/noname/%7B8FF6B244-048D-4997-960A-CAFFB8284554%7D/145507
https://www.ym.fi/download/noname/%7B8FF6B244-048D-4997-960A-CAFFB8284554%7D/145507
https://www.ym.fi/download/noname/%7B287EF705-92E6-40A1-9439-00ECCD8A42A6%7D/145506
https://www.ym.fi/download/noname/%7B287EF705-92E6-40A1-9439-00ECCD8A42A6%7D/145506
https://www.ym.fi/download/noname/%7BDFAC5FB5-A27D-474B-AD16-73D49109F3AA%7D/145466
https://www.ym.fi/download/noname/%7BDFAC5FB5-A27D-474B-AD16-73D49109F3AA%7D/145466
https://www.ym.fi/download/noname/%7B6A2C5A3E-B41F-4840-889D-92077F3957BF%7D/145505
https://www.ym.fi/download/noname/%7B6A2C5A3E-B41F-4840-889D-92077F3957BF%7D/145505
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7B783E9A47-F80B-4FFF-8F3E-26559068F273%7D/145468
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7BECA2C8AC-5B50-4E5B-8D01-756C551FE575%7D/145504
https://www.ym.fi/download/noname/%7B2C464346-B14B-4404-A56C-912210D24CB2%7D/145469
https://www.ym.fi/download/noname/%7B783E9A47-F80B-4FFF-8F3E-26559068F273%7D/145468
https://ym.fi/sv/forebyggande-av-fororening-av-miljon

