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Møte om revisjonen av CPR Acquis  

Gjelder: Notater fra møte om revisjon av byggevareforordningen (CPR 
Acquis)  

Norske deltakere: Mailen Vangsnes (DIBK), Hanne Kofstadmoen (DIBK), Hanne Prestmo 
(DIBK) og Mattis Øygaarden (DIBK) som observatører 

Hvor: Digitalt møte (Teams)  
Deltakere: Ca. 60 deltakere fra bl.a. Kommisjonen og medlemsland  
Dato: 28.05.2021 
  

Introduksjon 
Velkommen fra Hein Bollens (DG Grow).  

Bakgrunnen for møtet er den mulige revisjonen av byggevareforordningen.  

Parallelt med prosessen om å revidere selve byggevareforordningen foregår det en prosess om å 
revidere det underliggende regelverket etter byggevareforordningen (kalles 
CPR Acquis). Kommisjonen mener at man må undersøke og analysere hele det underliggende 
regelverket, dvs. de delegerte rettsaktene og de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. 
Kommisjonen ønsker nå å starte arbeidet med innholdet i CPR Acquis. 
 

Bollens listet opp noen viktige politiske prosjekter og initiativer som setter viktige rammer for 
revisjonen av byggevareforordningen:  

• A European Green Deal – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_en  

• Circular economy action plan - https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-
economy/first-circular-economy-action-plan_en  

• New European Bauhaus - https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en  

• Climate law – https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en  

Kommisjonen ønsker bistand til å reparere byggevareforordningen. De går bredt ut med alternativer 
til revisjonen for å holde prosessen fleksibel, og på den måten kunne imøtegå politiske signaler 
senere. Kommisjonen ønsker å være forberedt på alle mulige utfall i revisjonsprosessen. De vet ikke 
hvilke alternativ som vil bli aktuelt fremover. Det er en høy risiko for at revisjonsprosessen blir 
forsinket fordi det er et omfattende arbeid som må gjøres med å spesifisere de ulike 
produktgruppene. Kommisjonen ønsker derfor å imøtegå dette behovet, og derfor starter man med 
prosessen om å reparere det underliggende regelverket allerede nå.  

Oppdatering om prosessen og de neste stegene i arbeidet 
Dominico Tinto (DG Grow)  
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Deltakelse i prosessen 

Kommisjonen har blitt tilbudt mange eksperter i arbeidet - ca. 500 bidragsytere fra 18 ulike stater.  

Kommisjonen har til nå opprettet en styringsgruppe og to undergrupper. Styringsgruppen skal 
koordinere arbeidet i undergruppene. Kommisjonen ser for seg at de vil lage 36 undergrupper til 
sammen.  

I styringsgruppen deltar:  

- Kommisjonen 

- Medlemslandene, EØS-land, Tyrkia og Sveits  

- Enkelte observatører og konsulenter som jobber for Kommisjonen  

Direktoratet deltar i denne styringsgruppen.  

I undergruppene deltar:  

- Kommisjonen  

- Eksperter fra medlemsland eller interessenter  

- Konsulenter som jobber for Kommisjonen  

Dette innebærer at bl.a. representanter fra norske produsenter, importører, tekniske kontrollorgan 
og standardiseringen også kan delta i arbeidet i undergruppene. Det har tidligere vært uklart om 
industrien kan delta i disse undergruppene, men dette er nå bekreftet av Kommisjonen. Direktoratet 
har også bedt om å få delta i de to undergruppene som allerede er opprettet.   

  
De som deltar i de ulike undergruppene og styringsgruppene deles inn i tre grupper:  

1. Hovedbidragsyter – kun deltakere fra myndighetene  

2. Aktive eksperter – kan være fra både myndigheter og andre interessenter  
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3. Eksperter som kun gir skriftlige bidrag – kan være fra både myndigheter og andre 
interessenter  

Ulike styringsdokumenter for arbeidet 

Det er spesielt tre ulike dokumenter som påvirker arbeidet med CPR Acquis:  

- Vedtekter for arbeidet (Rules of procedure) 

o Ikke ferdigstilt, men skal presenteres snart. For å ferdigstille dette dokumentet må 
det opprettes en ekspertgruppe.  

o Siste versjon er fra oktober.  

- Veiledningen for å lage et felles tekniske spesifikasjoner (CPR Guidance) 

- Arbeidsplan (Roadmap) 

Kommisjonen ser for seg at de starter arbeidet med å lage nye undergrupper på slutten av året. De 
ønsker også å starte horisontal gruppe for det syvende grunnleggende kravet til byggverk 
(bærekraft).  

Det var et spørsmål om hvordan sikrer man åpenhet mellom ekspertene, spesielt hovedbidragsyter 
og aktive eksperter. Kommisjonen sa at begge aktørene vil inviteres til møtene, men at 
hovedbidragsyterne vil være deltakere fra myndighetene.  

Veiledning for å lage felles tekniske spesifikasjoner (CPR Acquis guidance) 
Formålet med dokumentet er å sikre at man har en felles og systematisk fremgangsmåte i alle 
undergruppene. Dokumentet er sånn sett en veiledning som undergruppene skal brukte aktivt når 
man jobber i undergruppene. Dokumentet gir en detaljert gjennomgang av hva gruppene skal 
vurdere og gjennomgå. 

Man kan se for seg en utvidelse av systemet i forhold til hva som står i standardene i dag, f.eks. med 
nye egenskaper.  

I forbindelse med arbeidet må man tenkte på hva brukeren av produktet trenger. Man ønsker at 
disse tekniske spesifikasjonene skal gi god informasjon til brukerne.  

Arbeidsplanen (Format for the Work programme of the working groups) 
Kommisjonen presenterte også arbeidsprogrammet de har utarbeidet for undergruppene.  

Kommisjonen presenterte arbeidsprogrammet for produktområdet ferdigstøpt betong (precast 
concrete). De har laget noen milepæler for arbeidsgruppen for å sikre at arbeidet prioriteres riktig.  

Problemer og mulige løsninger  
Horisontale undergrupper: Kommisjonen ser for seg å opprette flere horisontale undergrupper. De 
ønsker å opprette en slik horisontal gruppe for det syvende grunnleggende kravet til byggverk 
(bærekraft) mot slutten av året. For å nominere eksperter til disse gruppene vil Kommisjonen lage et 
excel-ark som medlemslandene kan fylle ut. Det er ingen begrensing på antall eksperter man kan 
nominere til disse undergruppene, men kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å nominere 
eksperter som kan det aktuelle temaet og kan bidra inn i arbeidet.  

Utarbeidelse av et overordnet arbeidsprogram: Kommisjonen vil lage et overordnet arbeidsprogram 
for hele CPR Acquis når arbeidet med de to første arbeidsgruppene (pilotprosjektene) er ferdig.  

Ressurser fra ekspertene: For en aktiv ekspert vil et minimum av engasjement i disse gruppene 
innebærer deltakelse på et virtuelt møte pr måned i tillegg til eventuelle forberedelser denne 
eksperten må gjøre før møtet.  

Åpenhet: Kommisjonen vil legge ut arbeidsdokumenter på Teams og vil legge ut dokumenter som er 
resultater av arbeidet i disse gruppene på sine nettsider.  
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Avslutning av møtet 
Kommisjonen takket for deltakelsen og for spørsmålene de mottok på møtet.  

Har du spørsmål eller kommentarer til notatene fra møtet?  
Vi svarer gjerne på spørsmål knyttet til den pågående prosessen med CPR Acquis, og om du har 
kommentarer, innspill eller bidrag til pågående prosessen knyttet til CPR Acquis, så er du velkommen 
til å kontakte oss. Vi kan og 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».  

 


