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Notater fra møte  
 

Gjelder: Notater fra Advisory Group  

DIBKs deltakere: Hanne Prestmo, Kathrine Ørstavik 

Hvor: Digitalt møte (Teams)  

Deltakere: Ca. 60 deltakere fra bl.a. Kommisjonen, medlemsland, industrien og 
andre interessenter 

Dato: 21.11.2022 

1. Velkommen  

Katharina Knapton-Vierlich (ny Head of Unit i DG Grow) ønsket velkommen til møtet.  

Først ville Kommisjonen presentere flere av de som har blitt ansatt nylig i enheten for byggevarer, 
dvs. Katharina Knapton-Vierlich, Oscar Nieto, Jens Schumacher og Pablo Gutierrez.   

 

2. Oppdatering om revisjonen av byggevareforordningen  

Jens Schumacher (DG Grow) 

Kommisjonen ga en kort introduksjon til den nåværende prosessen med revisjonen av 
byggevareforordningen. 

• Kommisjonen har mottatt ca. 270 høringsuttalelser på forslaget. Kommisjonen bistår nå både 
Rådet og Parlamentet i den videre behandlingen av forslaget.  

• I Rådet har det til nå blitt avholdt 10 arbeidsgruppe-møter («working parties») under det 
tsjekkiske formannskapet. Det tsjekkiske formannskapet forbereder et forslag til ny tekst 
som vil sendes ut om kort tid. Sverige vil ta over formannskapet til neste år.  

• I Parlamentet jobbes det med forslaget i flere av underkomiteene, f.eks. komiteen for indre 
marked og komiteen for miljø. En «Rapporteur» fra komiteen om indre marked har laget en 
foreløpig rapport om utkastet. Dette dokumentet er gjenstand for diskusjon i komiteen, og er 
åpent for endringer og underlagt vedtak fra andre medlemmer av komiteen. Rapporten og 
alle tilhørende endringer og resolusjoner blir deretter gjenstand for avstemning i plenum. I 
den foreløpige rapporten var det 290 endringsforslag. Det er lagt opp til en votering av disse 
endringsforslagene i mars.  

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-738491_EN.pdf
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3. Delegerte rettsakter  

Klassifisering uten testing for brannpåvirkning for trekledning – til konsultasjon 

For byggevarer som i tilstrekkelig grad har bevist stabile testresultater kan produsentene av disse 
varene klassifisere uten å teste produktet. En slik forenklet prosedyre har man etablert for 
klassifiseringen av utvendig trekledning. Det har blitt klargjort av relevant teknisk komité i CEN og 
Group of Notified Bodies at denne muligheten til å klassifisere uten å teste kun gjelder for 
ubehandlet trekledning. I rettsakten foreslås det å tydeliggjøre dette ved å endre beslutning 
2006/213/EC.  

Kommisjonen har til nå ikke mottatt kommentarer på denne og ønsker å gå videre med 
implementeringen av denne.  

Østerrike sa de ønsket 2 uker på å sende inn skriftlige kommentarer, men det var uklart om dette 
gjaldt for denne rettsakten eller rettsakten om brannmotstand.  

Eventuelle kommentarer på rettsakten kan sendes til Kommisjonen.  

Oppfølgingspunkt: Frist for å sende inn kommentarer til DIBK ang. denne rettsakten er onsdag 30. 
november.   

Klassifisering av brannmotstand – til konsultasjon 

Kommisjonen gjennomgikk hovedtrekkene i dokumentet. Dette forslaget har ved flere anledninger 
vært oppe til diskusjon i Advisory Group og i undergruppen for brann. Man har til nå ikke klart å bli 
enige om en konsolidert versjon og det er et behov for å oppdatere denne klassifiseringen i tråd med 
den teknologiske utviklingen.  

Hovedendringene har vært at man har 

- fjernet referanser til standardene  

- tabellene følger systematisk de samme spekteret for klassifisering (med unntak av vegg- og 
takkledninger) 

- inkludert enkelte elektriske produkter   

- endringer i produktfamilier/grupper  

- nye produkter er lagt til  

Denne endringen skal gi en fleksibilitet ved reguleringen av byggverk og bidra til innovasjon.  

Østerrike mener denne rettsakten ikke er klar fordi det mangler tilstrekkelig testing. De ønsket derfor 
at dette dokumentet ikke skulle diskuteres på møtet og at punktet skulle slettes fra agendaen. 
Punktet ble etter en enkel avstemming ikke slettet fra agendaen.  

Flere av medlemslandene hadde detaljerte spørsmål til dokumentet og Kommisjonen ba om å få 
disse skriftlig.  

Oppfølgingspunkt: Frist for å sende inn kommentarer til DIBK ang. denne rettsakten er onsdag 30. 
november.   

 

CPR Roadmap – til informasjon  

Kommisjonen ga en kort oppdatering om oversikten de har laget for alle de mindre endringene de 
har foreslått i byggevareforordningen (CPR Roadmap). Dette har tidligere blitt oppdatert og 
presentert på Advisory Group møtene. Det er en viss sammenheng mellom disse mindre endringene 
som foreslås i den nåværende byggevareforordningen og arbeidet med CPR Acquis. Det er derfor 
viktig at disse foreslåtte endringene også tas med i arbeidet med CPR Acquis.  

Et problem som har oppstått i det siste er at den delegerte rettsakten som bygger på en standard er 
publisert, men ikke standarden. Dette kan føre til en uklar juridisk situasjon.  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45224
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Kommisjonen ønsker derfor å oppdatere dette veikartet og lage et nytt som kan presenteres på 
neste møte. Den siste versjonen er fra 2021.  

CEN hadde et spørsmål om en delegert rettsakt som gjaldt EN 15824 “renders with organic binders», 
som de fortsatt venter på at skal publiseres. De ønsker at denne skal prioriteres. Kommisjonen sa at 
dette skal følges opp med CEN og de vil presentere dette på neste møte.  

 

Tredjepartskontroll (AVCP-system) for vesentlige egenskaper for bærekraft og miljø – til 
informasjon 

Verifisering og kontroll av en tredjepart for egenskaper knyttet til bærekraft og miljø skal baseres på 
følgende prinsipper:  

- sikre at informasjonen er pålitelig 

- minimere byrden for industrien  

- samsvare så mye som mulig med gjeldende praksis  

Det er kun de vesentlige egenskapene som skal kontrolleres av en tredjepart. 
Standardiseringsforespørselen skal spesifikt referere til disse vesentlige egenskapene. Vedovn er et 
eksempel på et produkt hvor man har med slike egenskaper i standardiseringsforespørselen.  

En egenskap kan kobles opp mot flere av de 7 grunnleggende kravene til byggverket.  

I forslaget til ny forordning er det skissert et nytt attestasjonssystem (system 3+) for egenskaper 
knyttet til bærekraft og miljø. Under den nåværende byggevareforordningen er det også mulig å 
vedta dette nye attestasjonssystemet (system 3+) gjennom delegerte rettsakter.  

Når Kommisjonen ser på gjennomføringen av et nytt system for attestering av egenskaper for 
bærekraft og miljø, så ønsker å ta hensyn til det som står i forslaget til forordning. Under er en figur 
som viser hva Kommisjonen har tenkt i to ulike senarioer – først med nåværende 
byggevareforordning og deretter med ny byggevareforordning:   

 

 

 

Innholdet i et slikt attestasjonssystem diskuteres nå i forbindelse med arbeidet med CPR Acquis og 
undergruppen for bærekraft. Kommisjonen presiserte at det var lurt å påse at man gir eventuelle 
tilbakemeldinger i denne undergruppen.  
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CEN lurte på hva slags dokument man som teknisk kontrollorgan skal levere for system 3+. Er det et 
sertifikat som kreves? Kommisjonen påpekte at dette vil beskrives i undergruppen.  

Belgia ønsket at dette nye systemet skulle være i tråd med beslutning (EU) 2008/768. Dette skal 
Kommisjonen ta hensyn til.  

4. Håndteringen av CPR Acquis 

Kommisjonen gjentok litt av bakgrunnen for arbeidet med CPR Acquis. Man mener at en ny 
byggevareforordning ikke vil være tilstrekkelig for å håndtere alle problemstillingene som har 
oppstått med den nåværende forordningen og at arbeidet derfor må komplementeres av CPR Acquis. 
Man ønsker å lage en omfattende, strukturert, fremtidsorientert og transparent prosess for i sikre at 
det ikke blir et stort gap mellom de gamle mandatene og standardene, og den nye 
byggevareforordningen.  

Arbeidet med CPR Acquis skal sikre en høy kvalitet på fremtidige tekniske spesifikasjoner og at 
innholdet er uavhengig fra den fremtidige formen til en ny byggevareforordning. Under er en 
oversikt over de ulike produktområdene som skal gjennomgås og når gruppene starter.  

 

 

Noen av de detaljerte oppgavene til de ulike undergruppene er:  

- å definere produktområdet («scope») 

- gjennomgang av innholdet i de harmoniserte standardene  

 

Kommisjonen ser for seg et nytt møte i styringsgruppen i starten av 2023. Her vil de presentere 
sluttarbeidet i de to undergruppene for «precast concrete» og «structural metallic». De vil også 
fremme forslag om hvilke undergrupper som skal ha oppstart i neste omgang.  



   

 

 

5  

CEN lurte på om undergruppen for «structural metalic products» skal møtes før styringsgruppen. Det 
er et par punkter de mente gjenstod før de var klare for å presentere for styringsgruppen.  

Kommisjonen fikk også tilbakemelding fra enkelte som mener at prosessen går for sakte. På en 
annen side mente også flere når man ikke har tilstrekkelig med tid, f.eks. ved at man kun får 2 uker 
på å samle kommentarer fra nasjonale eksperter.  

Kommisjonen sa at denne problemstillingen vil tas opp i styringsgruppen. Hvis man bruker mer tid på 
enkelte deler av prosessen vil det gå utover fremdriften. Kommisjonen ønsker imidlertid å gi 
medlemslandene mer enn 2 uker på å samle inn innspill.  

Det var også en diskusjon om hvilke produkter som er dekket av undergruppen «precast concrete»-
gruppen, f.eks. er det uklart om «road restraint barriers» er inkludert. Man har besluttet å kun jobbe 
med de produktene som er dekket av dagens mandat.  

 

5. Standardisering  

Kommisjonen startet dette punktet med å annonsere at det nå er en harmonisert standard for 
byggevarer som skal publiseres i Official Journal, hhv. «Roadmarking materials». Dette er den første 
standarden på lenge som skal publiseres i Official Journal.  

Kommisjonen foreslår en ny standardiseringsrute i tillegg til dagens system, dvs. en hurtig prosedyre 
for å publisere standarder. Hovedruten er i dag basert på utarbeidelse av 
standardiseringsforespørsler og diskusjon i undergruppene i CPR Acquis. I tillegg foreslår man å 
etablere en hurtig-prosedyre. Det vil innebære at CEN/CENELEC kan foreslå endringer uten at det 
diskuteres i undergruppene. Dette vil kun gjelde for de områdene der medlemslandene ikke har 
reguleringsbehov.  

 

 

Kommisjonen fikk få tilbakemeldinger på forslaget om en slik hurtigprosedyre. Sverige lurte på hva 
rollen til «Committee on Standards» vil være i en slik prosedyre. Dette svarte ikke Kommisjonen 



   

 

 

6  

direkte på, men sa at forslaget vil presenteres til informasjon i denne komiteen i morgen. Det skal tas 
opp til votering i denne komiteen når forslaget er mer modent for det.  

6. EOTA  

Kommisjonen ga også en oppdatering på arbeidet med publiseringer av EADer. I år er det 10 EADer 
som er publisert i Official Journal og Kommisjonen jobber for å sitere enda flere i løpet av året, evt. 
tidlig neste år.  

Kommisjonen ønsker helst å ta slike publiseringer i puljer (helst 10 og 10). Dette er fordi 
publiseringsprosedyren tar lang tid og man ønsker å få med flest mulig EADer.  

Kommisjonen ser på muligheter for å gjøre denne prosessen enda raskere uten at det går på 
bekostning av de juridiske kravene.  

7. Annet   

Forslag om nødinstrument for det indre marked 

Kommisjonen viste også til de nye forslagene til regulering om nødinstrument for det indre marked. 
Disse lovforslagene skal utfylle andre EU-lovgivningstiltak for krisehåndtering som Unionens 
sivilbeskyttelsesmekanisme, samt EU-regler for spesifikke sektorer. Denne pakken skal etablere et 
rammeverk for krisehåndtering for å identifisere ulike trusler mot det indre markedet og sikre at det 
fungerer selv i kriser. Hvis denne pakken gjennomføres, så vil bestemmelsene også gjennomføres i ny 
byggevareforordning.  

 

Definisjon om ytterdører og innvendige dører  

Nå har sameksistensperioden for standarden for ytterdører gått ut. For innvendige dører gjelder de 
ulike nasjonale prosedyrene fortsatt ettersom standarden for disse ikke er klar. Kommisjonen har 
imidlertid fått spørsmål om hva som er definisjonen av en ytterdør. I henhold til standarden er en 
ytterdør en dør som skiller det utvendige fra det innvendige i bygningen. En slik dør skal bl.a. 
beskytte omgivelsene fra det utvendige klima, dvs. vind og regn og temperatur. Bruk av air-condition 
osv. har ikke noen påvirkning på om det er en ytterdør eller innvendig dør.  

8. Avslutning av møtet 

Kommisjonen takket for deltakelsen og for spørsmålene de mottok.  

Neste møtet blir 8. juni 2023 og sammen med et møte i Standard Committee. Dette møtet vil bli 
fysisk.  

9. november vil det bli et nytt møte i Advisory Group.  

 

Har du spørsmål eller kommentarer til notatene fra møtet?  

Vi svarer gjerne på spørsmål knyttet til den pågående prosessen om revisjonen av 
byggevareforordningen, og om du har kommentarer, innspill eller bidrag til pågående prosessen, så 
er du velkommen til å kontakte oss. Vi kan også vurdere å sende dokumentene fra møtet 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».  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en%5E/ip_22_5443
mailto:post@dibk.no
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