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Agenda for dagen

222.06.2021

– 1. Hanne Prestmo og Mailen Vangsnes åpner møtet

– 2. Arbeidet med revisjon av byggevareforordningen og det underliggende regelverket

– 3. Norges mulighet til å bidra og påvirke arbeidet

– 4. Diskusjon og spørsmål 

Det er også mulighet for å stille spørsmål underveis ved bruk av chat og å rekke opp 
hånden (🤚). 

Presentasjonen vil også bli delt etter møtet. 
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Revisjon av byggevareforordningen – problembeskrivelse 



Kort om prosessen til nå 

422.06.2021

– Kommisjonen gjennomført en rekke studier og startet revisjonsprosessen 

– Fortsatt tidlig i prosessen, men det er nå det er muligheter for å påvirke innholdet i 
forordningen

Beslutning om en 
retning for 
forordningen tas 

Utkast til tekst 
sendes på høring

Høring ferdig

Ca. 3 mnd

Kommisjonen vedtar et
forslag som sendes til 
Parlamentet og Rådet

Oversettelser, vurdere høringsinnspill

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en


Hvilke utfordringer ønsker man å løse? 

522.06.2021

– Høye kostnader forbundet med utarbeiding av dokumentasjon
• Ifølge en studie koster kravene i forordningen 0,6% - 1,3% av «total annual turnover» for bedrifter

– Ønske om økt fleksibilitet knyttet til utformingen av dokumentasjonen for å imøtegå
informasjonsbehovet til bestillere

– Ulik tolkning og implementering av forordningen i nasjonalt regelverk

– Diskusjon knyttet til enkelte medlemslands ønske om å regulere visse typer egen-
skaper – åpne opp for nasjonal regulering av byggevarer i større grad

– Treghet i standardiseringssystemet og ved utvikling av mandater



Oppbyggingen til byggevareforordningen 

622.06.2021

7 grunnleggende 
krav til byggverk

Ca. 30 
Standardiseringsmandate

r/ 
standardiseringsforespørs

ler
Ca. 500 harmoniserte 

produktstandarder og EADer



Forholdet mellom Kommisjonen og CEN

722.06.2021

Standardiseringsorganisasjonen må «be subject to detailed monitoring
by the Commission» pga. James Elliot dommen. 

Dette krever mer kontroll og nøyere gjennomgang av standardene. 

Dårlig samarbeidsklima mellom Kommisjonen og CEN de siste årene. 
Kommisjonen ser på det som et problem at CEN har monopol.



Problemer med standardiseringen 

822.06.2021

– Det har vært en rekke standarder som 
har blitt forslått av den europeiske 
standardiseringsorganet (CEN) som ikke 
har gått igjennom. 
• Totalt 131 standarder har blitt avvist etter 

byggevareforordningen 

– Hovedgrunnen til avvisningen – 28% 
pga. standarden viser til «tilleggskrav»
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Revisjon av byggevareforordningen



Hvilke alternativer vurderes?

1022.06.2021



Dialog med norsk industri i 2019 

1122.06.2021

– Vi ønsket å vite hvordan revisjonen påvirker industrien og få 
innspill til norsk standpunkt

– Intervjuer med bransjeaktører – rapport fra Menon Economics: 
• Tilbaketrekking av byggevareforordningen er ikke ønskelig 
• Synet på utfordringer og løsninger spriker i stor grad 
• Manglende kunnskap til dokumentasjon hos innkjøpere 

• Lite informasjon om detaljerte kostnadstall 
• Strømlinjeforme informasjonen ytterligere og sørge for at den blir mer 

tilgjengelig for innkjøperne (digitalisering?)



Mulig innhold i ny byggevareforordning

1222.06.2021

Europaparlamentet vedtok forslag om en resolusjon om gjennomføring av 
byggevareforordningen. Resolusjonen har følgende anbefalinger: 

1. Bærekraft og byggevarer

• Kommisjonen oppfordres til å innlemme enkelte miljø- og bærekraftskriterier og 
fremme sirkularitet. 

2. Forbedring av CE-merking og ytelseserklæring

• Behov for løsninger som gir sluttbruker klar informasjon, og Kommisjonen oppfordres 
til å finne en løsning for å forbedre standardiseringsprosessen og fjerne etterslepet.



Mulig innhold i ny byggevareforordning

1322.06.2021

3. Styrking av markedstilsynet

4. Spesifikke anbefalinger

• Byggevareforordningen må være i samsvar med eksisterende og fremtidig lovgivning.

• Forholdet mellom byggevareforordningen og annen lovgiving knyttet til det indre 
marked av avklares. 

• Revisjonen må være i tråd med prinsippene i forordning om europeisk 
standardisering.

• Klare regler for overgangsperioden siden revisjonen vil ta tid, og produsenter, 
byggherrer, entreprenører og andre sluttbrukere trenger umiddelbare løsninger.  
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Revisjon av det underliggende regelverket



Revisjon av det underliggende regelverket - CPR Acquis

1522.06.2021

– Dialog mellom Kommisjonen og medlemslandene

– Formålet med dialogen er å sikre at det underliggende regelverket (harmoniserte 
standarder, EADer og EU-kommisjonens rettsakter) er i samsvar med den nåværende 
og eventuelt reviderte byggevareforordningen. 

– Dette er viktig at dette arbeidet gjøres, uansett hvordan revisjonen av 
byggevareforordningen blir.   



Byggevareforordningen og det underliggende regelverket

1622.06.2021

7 grunnleggende krav 
til byggverk

Ca. 30 
Standardiseringsmandater/

standardiseringsforespørsler

Ca. 500 harmoniserte produktstandarder/ 
EADer

Det 
underliggende 
regelverket



Nærmere om prosessen - styringsgruppen

1722.06.2021

– Kommisjonen har opprettet en styringsgruppe og to arbeidsgrupper (undergrupper). 

– I styringsgruppen deltar representanter fra Kommisjonen, medlemslandene, EØS-land 
(Norge), Tyrkia, Sveits, enkelte observatører og konsulenter som jobber for 
kommisjonen.

– Styringsgruppen skal: 
• styre og koordinere arbeidsgruppene på de ulike produktområdene

• gi innspill til Kommisjonen og arbeide for tiltak som letter etableringen av harmoniserte tekniske 
spesifikasjoner (hTS).



Nærmere om prosessen - undergruppene

1822.06.2021

– Undergruppene skal: 
1. Definere omfanget av produktgruppen
2. Danne et «technical-board» i undergruppen
3. Forberede innholdet i den overordnede strukturen til de harmoniserte tekniske spesifikasjonene, 

dvs. vurderingsmetoder for vesentlige egenskaper, test- og vurderingsresultater og regulatoriske 
behov. 

4. Avsluttende konsultasjon med observatører og evaluering av alle resultatene. 

– Målet er at dette skal hurtig kunne gjøres om til standardiseringsforespørsler eller 
danne grunnlaget for en harmonisert teknisk spesifikasjon som Kommisjonen kan 
vedta. 



Nærmere om prosessen - undergruppene

1922.06.2021

– Arbeidet i hver undergruppe skal være gjennomført i løpet av 16 måneder. 

– Kommisjonen har oppnevnt to undergrupper: 
• Precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products; 

• Structural metallic products and ancillaries.

– Arbeidet i disse gruppene er ment å starte i juli 2021. 

– De neste arbeidsgruppene vil oppnevnes fortløpende.



Rekkefølge prioritering undergrupper

2022.06.2021



Deltakere i undergruppene 

2122.06.2021

– Undergruppene består av:
• Representanter fra Kommisjonen
• Eksperter fra medlemslandene og interessenter.  
• Konsulenter utnevnt av Kommisjonen 



Deltakere i undergruppene

2222.06.2021

Tre typer eksperter
1. Hovedbidragsyter (kan kun utnevnes av medlemslandene og skal være ansatt i offentlig 

administrasjon)
2. Aktive eksperter (kan utnevnes av medlemsland og interessenter)

3. Eksperter for skriftlige bidrag (kan utnevnes av medlemsland og interessenter)

Nasjonal koordinator: 

– Kommisjonen vil legge opp til at den nasjonale koordinatoren må bekrefte bidragene 
fra ekspertene, som ikke er ansatt i offentlig administrasjon på alle viktige trinn i 
prosessen. 

– Nasjonal koordinator skal integreres i undergruppene



Deltakere i undergruppene

2322.06.2021

– Arbeidsmengde: For en aktiv ekspert er det forventet at man deltar på et digital møte 
hver måned med de nødvendige forberedelser/etterarbeid. 

– Godtgjøring: Det gis ingen godtgjøring for arbeidet, verken fra Kommisjonen eller 
DiBK. 

– Arbeidsform: Digitale møter (Microsoft Teams) 



Deltakere i arbeidsgruppene

2422.06.2021Bilde fra Kommisjonen
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Mulighet til å påvirke prosessen



DiBKs bidrag og deres mulighet for bidrag

2622.06.2021

– DiBK planlegger å følge prosessen tett. 

– Vi har meldt inn ansatte fra DiBK som medlemmer til styringsgruppen, de to første 
undergruppene og en nasjonal koordinator.  

– Ønsker du å delta i arbeidet i en av undergruppene? 
• Send en e-post med 

• navn, stilling og organisasjon/firma, 
• hvilken undergruppe du ønsker å delta i og 
• gjerne en kort beskrivelse av dine kvalifikasjoner på det konkrete produktområdet 

til Mailen Vangsnes (mav@dibk.no) så snart som mulig.

mailto:mav@dibk.no
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Kommentarer/innspill? 



Ønsker du mer informasjon: 

2822.06.2021

1. EUs nettsider: 
• https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en
• https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/acquis_en
• https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-

why-and-how_en

2. Gjennom de europeiske næringsorganisasjonene, f.eks. CPE, FIEC og SBS

3. Meld deg på e-postlisten til DiBK ved å sende en e-post til mav@dibk.no

4. DIBKs notater fra møter i europeiske grupper: 
• https://dibk.no/byggevarer/finn-byggevare-og-dokumentasjonskrav/nytt-om-byggevareforordningen/

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/acquis_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://dibk.no/byggevarer/finn-byggevare-og-dokumentasjonskrav/nytt-om-byggevareforordningen/


www.dibk.no

Følg oss på:
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Hanne Prestmo og Mailen Vangsnes

22.06.2021 Oslo


