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MØTE ADVISORY GROUP CPR 

 

Oppdatering om revisjonen av byggevareforordningen  

Kommisjonen har gjennom lengre tid jobbet med å vurdere om byggevareforordningen skal 
revideres. Det er gjort en rekke undersøkelser og analyser som har kartlagt en del utfordringer som 
skal løses. Det er ennå ikke formelt besluttet fra Kommisjonens side om forordingen skal revideres, 
men det kom ganske tydelige signaler på møtet om at det kommer til å skje. Kommisjonen viser til at 
byggevareforordningen er nevnt som et av verktøyene i noen av Kommisjonens viktige politiske 
prosjekter: Green Deal og Circular Economy Action Plan. Tiden for å løse flere av utfordringene med 
forordningen er derfor nå.  

Kommisjonen vil bruke dette året til å jobbe videre med problemstillingene. De vil sirkulere et 
optionspaper til alle interessenter.  

 

Gjennomgang av CPR-acquis (det underliggende regelverket) til byggevareforordningen 

Uavhengig av hva som skjer med revisjonen av byggevareforordningen, ønsker Kommisjonen å 
etablere et apparat for å gjennomgå acquisen til byggvareforordningen. Med aquisen menes 
regelverket som utfyller byggevareforordningen, det vil si:  

- delegerte rettsakter om klasser og terskelverdier  

- delegerte rettsakter som fastsetter AVCP-system 

- mandater og standarization requests   

- harmoniserte standarder og EAD/ETA. 

De viser til de store manglene i standardene og mandatene, og de problemene de har 
avstedkommet.  

Kommisjonen vil jobbe videre med kriteriene for arbeidet, og foreslå en struktur på arbeidsgruppene.  

Kommisjonen vil sende et formelt brev  (trolig i september) til medlemslandenes permanente 
representanter og invitere til deltakelse i arbeidet.  

Tidsaspektet for selve arbeidet er meget langt – Kommisjonen antydet 10 år.   

 

Delegated acts  

Kommisjonen informerte om at det ikke er skjedd noen endringer i CPR Roadmap – dokumentet som 
viser oversikt over arbeid som må gjøres for å sikre gjennomføring av byggevareforordningen. Dette 
skyldes arbeidet med å lage et options-paper for revisjonen av arbeidet og arbeidet med CPR Aquis.  

 

Gjelder: Møte Advisory Group CPR 

Norsk deltaker: Janneke Solem, Direktoratet for byggkvalitet  

Hvor: Borschette meeting centre, Rue Froissard, 1040 Brussels. 

Deltakere: Ca. 40-50 deltakere fra bl.a. Kommisjonen og medlemsland og 
interesseorganisasjoner  

Dato: 6. mars 2020  
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Utfordringer knyttet til standardiseringen  

Kommisjonen informerte om at det var en rekke utfordringer til standarder, og hadde laget et notat 
hvor noen typiske problemstillinger og mulige juridiske konsekvenser av disse var diskutert.  

Disse var:  

- standarder som er listet i Official Journal men er trukket tilbake av 
standardiseringsorganisasjonene  

- Teknisk utdaterte standarder som er listet i Official Journal men som det har kommet en ny 
versjon som ikke er sitert.  

- Standarder som er listet i Official Journal men som har referanser til andre standarder som er 
trukket tilbake eller utdaterte.  

 

Kommisjonen ønsket innspill til om det er flere utfordringer, og ville sette en dato for å spille inn 
dette skriftlig.  

 

Det ble også kort informert fra Kommisjonens side om hvordan man tenkte å utforme mandatet for 
standardisering av det grunnleggende krav til byggverk nr. 7 (bærekraft).  

EOTA-issues  

Kommisjonen informerte om at det var noen ETA som var utstedt uten rettslig grunnlagt. Dette ville 
bli tatt opp med de TAB-ene og medlemslandene det var aktuelt for.  

Eventuelt  

• Belgisk spørsmål om product contact point om tolkningen av placing on the market. Koms 
svar: CPR er uklar og klargjøring av rettstilstanden kan skje enten av den europeiske 
domstolen eller revisjonen av CPR.  

• Informasjon om fIEP - mange tilbakemeldinger om at epostadresser ikke finnes. Sirkulere en 
liste med kontaktpunkter for oppdatering.  

• Update om nasjonale kontaktpunkter - vil bli oppdatert.  

• Kommisjonen har vurdert om notifikasjoner av tekniske kontrollorganer er riktige. Har sett 
gode og dårlige eksempler, spesielt et godt eksempel fra fra It som var bra. Vil bli informert i 
gruppen om utpekende myndigheter.  

 

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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