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1. Åpning av møtet og introduksjon
Kommisjonen ønsket alle velkommen til møtet og fastsettelse av agendaen.
Møtet ble åpnet av Hein Bollens som er ny «Deputy Head of Unit» for en av enhetene i Kommisjonen
som jobber med byggevareforordningen. Han 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/europeangreen-deal_en

•

Circular economy action plan - https://ec.europa.eu/environment/topics/circulareconomy/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

Det er også opprettet en gruppe som heter «Construction 2050 Alliance» som skal gi innspill til
arbeidet med sirkulærøkonomi: https://www.construction-products.eu/news-events/latestnews/construction-2050-alliance-official-launch

2. Oppdatering av prosessen om revisjonen av forordningen
Bakgrunnen for møtet er den mulige revisjonen av byggevareforordningen. Kommisjonen har lagt
opp til to parallelle prosesser:
-

Revisjonen av byggevareforordningen

-

Revisjonen av det underliggende regelverket til byggevareforordningen (kalles CPR Acquis)

Formålet med dette møtet var å diskutere hvordan skal man håndtere det underliggende regelverket
i byggevareforordningen (CPR Acquis). Kommisjonen mener at man må undersøke og analysere hele
det underliggende regelverket, dvs. de delegerte rettsaktene og de harmoniserte tekniske
spesifikasjonene. Formålet med arbeidet er å sikre at fremtidige tekniske spesifikasjoner har en høy
kvalitet. Kommisjonen ønsker å starte arbeidet med innholdet i CPR Acquis for å sikre at utviklingen
av slike tekniske spesifikasjoner ikke blir veldig forsinket sammenlignet med revisjonen av
byggevareforordningen.
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I forbindelse med den mulige revisjonen av byggevareforordningen har Kommisjonen hatt flere
konsultasjoner og diskusjoner med ulike interessenter. Kommisjonen pekte på at de i forbindelse
med denne revisjonsprosessen har hatt et fokus på konsultasjoner og åpenhet i prosessen.
Man har ikke kapasitet til at alle byggevarer skal gjennomgås samtidig og man har derfor laget en
prioriteringsliste på produkter man mener det er viktig å vurdere først. Det er totalt 26
produktgrupper og ca. 5 horisontale grupper.
Hovedformålet i dokumentene er å presentere produktinformasjonen. I prinsippet skal man fokusere
på å skrive det som er «high level structure» i standarden.
Undergruppene kan også omstruktureres for å imøtegå spesifikke behov for det enkelte
produktområdet. Disse undergruppene skal bestå av eksperter med teknisk bakgrunn. Man ønsker å
lage en klar definisjon av oppgavene til de ulike undergruppene og en klar definisjon av hva gruppen
skal levere fra seg. Undergruppene har fått noen hovedoppgaver av Kommisjonen:
-

Foreslå en struktur for harmoniserte tekniske spesifikasjoner på et overordnet nivå, f.eks.
testmetoder, vesentlige egenskaper, klasser og nivåer og produktkrav

-

Utvikle definisjoner av omfanget til produktgruppen

-

Vurdere om det bør opprettes flere undergrupper eller om man bør samarbeide med en
annen undergruppe

Det kan tenkes at noen produktgrupper bør ses i sammenheng og muligens stås sammen. Det er
viktig å unngå at noen produkter faller utenfor eller at produkter blir dekket av flere produktgrupper.

3. Hvordan interessenter kan bidra i arbeidet
Innledning av Kommisjonen
Kommisjonen har til nå hatt et fokus på å få med medlemslandene i arbeidet med CPR Acquis. Det er
viktig å få med medlemslandene i arbeidet for å sikre at også kravene i bygningsregelverket i de
enkelte landene er ivaretatt. Tekniske spesifikasjoner har tidligere blitt stoppet fordi de ikke ivaretar
medlemslandenes nasjonale krav i tilstrekkelig grad.
Kommisjonen viste også til at det er viktig at også bransjen og andre interessenter skal kunne bidra til
arbeidet med CPR Acquis. Disse aktørene sitter ofte med detaljert, teknisk kunnskap som er et
vesentlig bidrag i prosessen.
Kommisjonen ser for seg at ekspertene også skal være svært aktive mellom møtene. De ønsker også
at ekspertene skal koordinere arbeidet seg imellom.
Innspill fra ulike bransje- og interesseorganisasjoner
Kommisjonen åpnet deretter opp for at de større organisasjonene kunne gi sine innspill til prosessen.
Presentasjon fra CEN-CENELEC
CEN vil melde inn bidragsytere fra de relevante tekniske komiteene til arbeidsgruppene, hvor
bidraget å angi hvilke produkter som er omfattet, hvordan de skal brukes, hva er de vesentlige
egenskapene, og hvilken teknisk informasjon er nødvendig.
For den første produktgruppen, M/100 (Precast concrete products), vil representanter fra CEN/TC
229, CEN/TC 229, CEN/TC 177 delta.
For den andre produktgruppen, M/120 (Structural metallic products), vil representanter fra CEN/TC
121, CEN/TC 128, CEN/TC 132, CEN/TC 135, CEN/TC 185 og CEN/TC 459 delta.
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Presentasjon fra Contruction Product Europe (CPE):
CPE viser til at fokuset må være å utvikle standardiseringsanmodninger som fører til harmoniserte
standarder. Tekniske innspill fra industrien må komme på så tidlig tidspunkt som mulig, og det krever
at prosessen er åpen og inkluderende. Tekniske innspill som er av betyding for flere produktgrupper
må diskuteres av av alle gruppene som omfattes.
CEN og Kommisjonen må samarbeide for å utvikle standardiseringsanmodninger og veilede om
hvordan man skal utvikle harmoniserte standarder. Gode og utfyllende standardiseringsanmodninger
vil løse problemet med manglende sitering av standardene. CPE vil samarbeide i denne prosessen og
industrien ønsker å ta en aktiv rolle i arbeidet.
European Construction Industry Federation (FIEC):
FIEC viser til at systemet i byggevareforordningen må blir operasjonelt igjen og det er ikke tid til å
vente på revisjonen av byggevareforordningen. FIEC vil bidra i denne prosessen. Prosessen bør ha en
klar horisontal struktur som styrer arbeidsgruppene. Standardiseringsanmodninger burde utformes
slik at det ikke er behov for egne delegerte rettsakter for f.eks valg av attestasjonssystem (AVCP). De
var opptatt av av prosessen bør gå raskt og at man bør jobbe parallelt.
SBS (Small Business Standards)
SBS har bekymringer knyttet til at interessenter kun har fått rolle som observatør, men de ønsker
likevel å påvirke arbeidet, selv om de kun har observatørstatus.
ECOS Environmental Coalition on Standard
ECOS er positive til prosessen og retningslinjene fra Kommisjonen. De ønsker at man også oppretter
en gruppe som vurderer krav til bærekraft nærmere.
Andre interessenter
I tillegg uttalte European Convention of Constructional Steelwork (ECCS), EOTA og Group of Notified
Bodies at de ønsker å delta i arbeidet i de ulike gruppene.

4. Spørsmål fra interessentene
Kommisjonen gjennomgikk noen av spørsmålene som enkelte av deltakerne på møtet hadde sendt
inn.
De fikk et spørsmål om hvordan prioriteringslisten fungerer.
Kommisjonen ønsker å gå nedover listen og ta produktgruppene etter den prioriterte rekkefølgen de
står i. Det kan tenkes at det er enkelte grupper som ligger langt ned på prioriteringslisten, men som
er lenger fremme med tanke på det tekniske innholdet. Dette kan sånn sett være lavt hengende
frukter som gjør at man kan ferdigstille arbeidet fortere. Kommisjonen ønsker først å se hvordan
dette arbeidet fungerer for de to «pilot-gruppene». Prosessen videre er avhengig av hvor mye
erfaring man får fra disse pilotgruppene.
Kommisjonen ønsker at det lages tekniske spesifikasjoner som har fokuset også på brukeren, ikke
bare tekniske handelshindringer.
Det skal kun være en testmetode for en egenskap. Kommisjonen ønsker ikke å legge opp til
konkurrerende testmetoder.

5. Avslutning av møtet
Det vil være et nytt møte om CPR Acquis for medlemslandene om noen uker.
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Har du spørsmål eller kommentarer til notatene fra møtet?
Vi svarer gjerne på spørsmål eller kommentarer du måtte ha til notatene. 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».
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