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NOTATER FRA ADVISORY GROUP 

Møte i “Advisory Group on construction products” - Byggevareforordningen 
(EU) 305/2011  

1. Åpning av møtet og fastsettelse av agenda (dokument AG014-01) 

Kommisjonen ønsket alle velkommen og agendaen ble fastsatt uten vesentlige endringer.  

Kommisjonen hadde denne gangen lagt opp til et relativt kort med få dokumenter. Kommisjonen 
inviterte imidlertid medlemslandene til et møte på ettermiddagen om revisjonen av 
byggevareforordningen. Tilslutt i dette notatet er det gitt en relativt kortfattet orientering om dette 
møtet.   

2. Oppdatering av prosessen om mulig revisjon av forordningen 

I forbindelse med den mulige revisjonen av byggevareforordningen har Kommisjonen nylig publisert 
en «evaluation report»: 

- Oppsummering av rapporten  

- Hele rapporten  

I tillegg vil Kommisjonen utarbeide en ny «impact assessment». Dette dokumentet skal være en 
forlengelse av den allerede publiserte studien og vil gå nærmere inn på konkrete utforminger av en 
ny regulering. Kommisjonen har engasjert et eksternt firma i forbindelse med dette arbeidet. 
Konsulentene vil ha betydelig kontakt med medlemslandene i arbeidet. I denne forbindelse har 
Kommisjonen sendt ut en survey til medlemslandene.  

Det har også vært diskusjoner med EU-medlemslandene i Rådet om byggevareforordningen. Det er 
Finland som har formannskapet i Rådet denne høsten og de ønsker å drøfte nærmere utfordringer 
knyttet til klima og miljø, herunder gjenbruk av byggevarer. Dokumentene fra diskusjonene vil dere 
finne på denne nettsiden (nettsiden er på finsk, men dokumentene er på engelsk).  

Revisjonen av byggevareforordningen skulle diskuteres nærmere på ettermiddagen, men da kun med 
medlemslandene tilstede. Kommisjonen har i forkant av møtet sendt ut et dokument om hvordan 
skal man håndtere det underliggende regelverket etter byggevareforordningen. Kommisjonen mener 
at man må undersøke og analysere de nåværende delegerte rettsaktene, implementerte rettsaktene 
og de harmoniserte tekniske spesifikasjonene, dvs. hele det underliggende regelverket etter 
byggevareforordningen.  

 

Gjelder: Notater fra møte i Advisory Group og møte om revisjon av byggevareforordningen 

Norsk deltaker: Hanne Prestmo, Direktoratet for byggkvalitet  

Hvor: Breydel building, Avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels. 

Deltakere: Ca. 40 deltakere fra bl.a. Kommisjonen, CEN, medlemsland, industriforeninger og 
tekniske kontrollorgan. 

Dato: 25.11.2019 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37826
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37827
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Rakennustuoteasetuksen_paivitys
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Den nye politiske ledelsen i Kommisjon vil i stor grad påvirke det videre arbeidet. Det er ulike 
prosjekter som skaper konkurranse om ressursene, men det er trolig at DG Grow vil få en bestilling. 
Hvordan denne bestillingen i så fall ser ut vil i stor grad påvirke arbeidet fremover. Det kan tenkes at 
dette arbeidet med delegerte rettsakter må nedprioriteres av Kommisjonen.  

Kommisjonen vil foreslå en tekst som medlemslandene skal forhandle om i Rådet og Parlamentet. 
Medlemslandene er ofte låst til sine mandater hjemmefra når de skal forhandle i Rådet. 
Kommisjonen ønsker derfor å ikke legge opp til en prosess hvor det oppstår lange diskusjoner 
ettersom dette sjelden fører til gode lovtekster. De ønsker derfor i større grad å ha uformelle 
diskusjoner med medlemslandene hvor man ser etter løsninger. De ønsker også å involvere 
byggevarenæringen i større grad. Planen er å presentere et forslag fra Kommisjonen som er 
omforent.  

Prosessen med revisjonen vil ta alt fra 1 år til 5 år. Kommisjonen kan mest sannsynlig starte arbeidet 
tidlig neste år. De advarer landene og industrien mot å legge press på at prosessen skal gå fortere 
ettersom man da kan risikere å få et dårlig produkt. Kommisjonen ber om at man også starter en 
dialog med andre land og prøver å bli enige seg imellom.  

 

FIEC lurte på om man kunne diskutere mulighetene for fleksibilitet i mellomtiden. Kommisjonen 
ønsket å ha en dialog med FIEC om dette.  

Tyskland mener at det er tilfeller hvor standardene ikke gjenspeiler det som er «state of art» for 
produktene og at det derfor er et problem at disse er uttømmende.  

Finland presenterte sitt forslag for hvordan man kan utarbeide nye harmoniserte tekniske 
spesifikasjoner for å ivareta medlemslandenes reguleringsbehov:  

 

De ønsker å skrive standarder på en ny måte. De ønsker å bruke standardene som et utgangspunkt, 
men deretter supplere både ulike egenskaper i tråd med de grunnleggende kravene og andre 
egenskaper for å imøtegå reguleringsbehov i de ulike landene. Deretter kan disse dokumentene 
publiseres som rettsakter og dermed være formelt bindene i de ulike landene.  

Kommisjonen sa at det er mange mulige formater for en fremtidig forordning som kan diskuteres, 
men at dette var en av mange aktuelle modeller som man må se nærmere på. Kommisjonen må også 
forsvare internt de ulike alternativene som man velger å se nærmere på.  
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3. Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen  

Lagt frem til informasjon 

Oversikt over forslag til utfyllende bestemmelser (dokument AG014-03.1) 

Kommisjonen har laget en oversikt over de ulike ufyllende bestemmelser til byggevareforordningen 
som vurderes gjennomført. Det er ikke noen store endringer i dette dokumentet siden forrige møte. 
En ny versjon av oversikten vil bli publisert på nettsiden til Kommisjonen.  

- Rettsakt om innvendige dører er snart klar 

- Rettsakten om farlige stoffer er tatt ut av listen. Dette har vært såpass omdiskutert at 
Kommisjonen ikke kommer til å ha denne i listen over rettsakter som vurderes gjennomført.  

- Rettsakten om glødende forbrenning, Delegated Act on AVCP systems regarding reaction to 
fire and continuous glowing combustion /smoldering behavior, er viktig for industrien ifølge 
CPE. De ønsker også overgangsordninger for noen av rettsaktene, spesielt når det er snakk 
om å endre system for uavhengig tredjepartskontroll.  

Kommisjonen prioriterer rettsakter hvor det haster i forhold til de harmoniserte standardene. Det er 
sammenhengen med harmoniserte standarder som gjør det komplisert å få implementerende 
rettsakter gjennom systemet.  

 

4. Annet  

Konsolidert liste over alle de harmoniserte standardene 

Kommisjonen ønsker å lage en nettsidene hvor alle de harmoniserte standarder for alle de ulike 
varesektorer skal publiseres. For byggevarer kommer en oppdatert liste over standarder i løper av 
noen uker. Vi får beskjed når denne siden er klar. Listen vil bli publisert på denne nettsiden:  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en 

 

Ildsteder 

Kommisjonen ga en kort oppdatering om status for standardiseringsforespørselen på ildsteder som 
ble lagt frem på forrige møte i SCC (se DIBKs referat fra møtet på våre nettsider).  

Kommentarene Kommisjonen har mottatt blir nå gjennomgått. De har mottatt kommentarer fra 8 
medlemsland og 2 tredjeland (inklusive Norge). I tillegg har de mottatt noen kommentarer fra 
industrien, CEN osv.  

Kommisjonen ønsker å vurdere kommentarene til standardiseringsforespørselen raskt ettersom 
denne skal gjøre det videre standardiseringsarbeidet lettere. I tillegg vil en rask behandling av 
standardiseringsforespørselen gjøre det enklere å hindre overlapp med økodesign. Kommisjonen 
ønsker derfor at alle slutter seg til at det legges opp til rask prosess.  

Flere har gitt kommentarer om det syvende grunnleggende kravet til bærekraft i 
standardiseringsforespørselen. Kommisjonen ønsker en felles europeisk metode for å deklarere 
miljøegenskaper, men dette er en vanskelig ting å implementere og dette må derfor også drøftes 
nærmere. De ønsker å ha en bredere diskusjon med medlemslandene om miljøegenskaper, men i 
dette tilfellet ønsker de imidlertid å vente denne diskusjonen. Det er viktigere at denne 
standardiseringsforespørselen skal gjennomføres fort ettersom det haster med hensyn til kravene i 
økodesignforordningen.  

Den foreløpige tidsplanen for kravene til ildsteder ser slik ut: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
https://dibk.no/globalassets/5.-nye-sider-om-byggevarer/horinger-om-byggevareforordningen/notater-fra-mote-scc-02.07.19.pdf
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1. Først skal Kommisjonen gjennomgå innspillene som har kommet inn på 
standardiseringsforespørselen. I denne forbindelse skal de også ha interne konsultasjoner.  

2. Deretter skal standardiseringsmandatet skal sendes til «Committe on Standards». Neste 
møte er i mars og Kommisjonen ser for seg at standardiseringsforespørselen er klart til 
våren.  

3. Tilslutt skal de harmoniserte standardene etter planen være klare til høsten 2021 (mest 
sannsynlig i oktober). 

 

5. Avslutning av møtet  

Neste møte i Advisory Group er 6. mars.  

CEN har også planlagt en konferanse i forbindelse med «Joint Initative on Standards action 5» i 
Brussel den 4. desember. På dette møtet skal man diskutere implementeringen av 
byggevareforordningen gjennom standarder.  

 

EGET MØTE OM REVISJONEN AV BYGGEVAREFORORDNINGEN  

På dette møtet var det kun representanter for myndighetene som deltok.  

I forkant av møtet ble det sendt ut et diskusjonsnotat, et såkalt «non-paper».   

Kommisjonen ønsker å sette fokus på hvilke alternativer som finnes til den nåværende harmoniserte 
strukturen, dvs. byggevareforordningen, harmoniserte standarder og delegerte rettsakter.  

De peker på at det i dag er en dobbel utilstrekkelighet i dagens system:  

- Det er flere produktgrupper hvor en harmonisert struktur kunne vært nyttig er ikke dekket av 
regelverket 

- Det er flere produkter som ikke er tilstrekkelig dekket av dagens harmoniserte standarder 
eller europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter 

Kommisjonen mener at man derfor må undersøke og analysere alle de nåværende delegerte 
rettsaktene, implementerte rettsaktene og de harmoniserte tekniske spesifikasjonene, dvs. det 
underliggende regelverket etter byggevareforordningen. Det kan også være juridiske grunner til 
dette, jf. James Elliott dommen.  

Kommisjonen ønsker å foreslå for medlemslandene at det utarbeides en felles analyse av de 
potensielle av oppgavene fremover. De er opptatt av at en slik vei vil kreve en del innsats av 
medlemslandene.  

 

Har du spørsmål eller kommentarer til referatet?  

Vi svarer gjerne på spørsmål eller kommentarer du måtte ha til referatet. Dokumentene fra møtet 
kan også sendes ut på forespørsel.  

For å sikre at informasjonen når ut til norske interessenter har vi laget en e-postgruppe som mottar 
varsler når nye referater legges ut.  

For å bli lagt til denne e-postgruppen eller gi innspill/kommentarer - ta kontakt med direktoratet på 
post@dibk.no. Merk gjerne e-posten med «Europeiske grupper – byggevareforordningen».  

mailto:post@dibk.no
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