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VVS Information välkomnar Ulf Timerdahl
VVS Information har sedan 1/8 2013 en ny VD, Ulf Timerdahl. VVS-Information går in i en ny fas
där målet bland annat är att utveckla innehållet i artikeldatabasen och förhoppningsvis bredda
till fler branscher. VVS-Informations tidigare VD, Ulf Jonson, fortsätter i bolaget och ska fortsättningsvis fokusera på RSK-databasen.
__________________________

CE-märkning och prestandadokumentation
Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning i enlighet med EU: s Byggproduktsförordning för att släppas
ut på marknaden inom EU.
För detta ändamål pågår det nu arbete med att ta fram en funktion i VVSIN (https://www.vvsin.
vvsinfo.se/) som kommer att göra det möjligt att ladda upp prestandadokument (CE-dokument)
till RSK-databasen. Möjlighet att CE-märka sin produkt i RSK-databasen finns redan sedan en
längre tid tillbaka. Det nya CE-dokumentet kommer därefter också att göras tillgängligt via den
publika hemsidan www.rskdatabasen.se. Så snart funktionen är klar kommer ni att få mer information via vårt nyhetsbrev.
Mer om EU:s byggproduktförordning (305/2011) samt vilka produkter som berörs av detta kan
ni läsa om på Boverkets hemsida, http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-ochmarknadskontroll/. Är ni osäkra på om era produkter berörs ska ni kontakta er branschorganisation eller Boverket.
Funktionen beräknas finnas i administrationsverktyget 26/8 2013. Denna funktion kommer också
att finnas i E-nummerbanken inom kort.
________________________________

Jakten på artiklar som saknar bild fortsätter
Vi fortsätter projektet med att kräva in bilder på artiklar registrerade efter 1/1 2012. De som
har artiklar från tredje kvartalet 2012 kommer att få en påminnelse inom kort.
De som har artiklar från kvartal 1 och 2 2012 som saknar bild kommer att få sina artiklar avregistrerade. Kravet på bild började gälla 1/1 2012 och det är mer än rimlig tid för att få in en
bild (ett drygt år). Vill man sedan återaktivera sina artiklar gäller bildkravet på nytt, samt att
det finns en kostnad för aktivering av avregistrerade RSK-nummer.
_________________________________

Ladda hem
Funktionen ”Ladda hem” fungerar fortfarande lite oberäknerligt, så för tillfället måste alla
listor tas ut av oss. Vill du ha ut en lista på dina artiklar, så skickar du ett mail till kajsa.lindstrom@vvsinfo.se så skickar jag en lista till dig.

