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1. Opening of the meeting and adoption of the agenda;
Kommisjonen v/Heins Bollens ønsket alle velkommen til første offisielle møte i
styringsgruppen og fastsatte agendaen.
Det er nå klart for å starte med kjerneoppgavene i CPR Acquis (revisjonen av det
underliggende regelverket til byggevareforordningen, de harmoniserte standardene,
EADene og de delegerte rettsaktene). For mer informasjon, se
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/construction-products-regulationcpr/acquis_en
Kommisjonen er takknemlig for alle ekspertene som er spilt inn til dette arbeidet. Dette er et
langvarig arbeid som er avhengig av godt samarbeid mellom Kommisjonen, styringsgruppen
og de ulike undergruppene for produkter.
Når det gjelder arbeidet med revisjonen av selve byggevareforordningen er det ventet at et
forslag blir lagt frem i begynnelsen av neste år. Det pågår også mange prosjekter på politisk
nivå i EU knyttet til miljø, som vil kunne påvirke arbeidet.
2. Update on the CPR Acquis process;
Arbeidet I de første to undergruppene er i gang:
•
•

Precast normal/lightweight/ autoclaved aerated concrete products
Structural metallic products and ancillaries

Undergruppene vil følge arbeidsplanen som Kommisjonen har fastsatt. Denne arbeidsplanen
skal lede frem til den overordnede strukturen for de fremtidige harmoniserte tekniske
spesifikasjonene for byggevarer, og består av fire overordnede delmål:
1. Definition of the scope of the product areas
2. Creation of technical-boards
3. Prepare the content of the high level structure of harmonized technical specifications
4. Final consultation with observers and evaluation of all the deliverables.
Kommisjonen viser til at dette er en læringsprosess for alle parter, og at vi vil ha en bedre
oversikt over prosessen neste år etter å ha høstet erfaringer fra dette arbeidet.
Kommisjonen påpeker igjen at arbeidet som gjøres mellom gruppemøtene er det viktigste i
prosessen siden det er avgjørende at hoveddelen av bidragene gjøres mellom møtene.
Kommisjonen benytter Teams i dette arbeidet.
Det ble påpekt fra medlemslandene at det er viktig å få tid til å få hentet inn bidragsytere til
undergruppene i god tid før oppstart. Kommisjonen viste til at man har anledning til å
nominere bidragsytere allerede nå.
Det ble også uttrykt bekymring over at mange medlemsstater har få ressurser tilgjengelig og
at det ofte blir den samme personen som må bekle alle roller i dette arbeidet. Kommisjonen
påpekte at dette er et arbeid som vil kreve store ressurser og at målet er at man skal få en
høy kvalitet på de fremtidige tekniske spesifikasjonene, uansett hvordan de vil bli vedtatt i
fremtiden.
Det er også viktig at arbeidet ikke overlappes av arbeidet til AG (Advisory Group on
Construction Products) og SCC (Standing Committee on Construction) for i CPR Acquis skal
arbeidet være på et teknisk nivå.
3. Management of the CPR Acquis: •Rules of procedure and working arrangements;
•Planning;
Rules of procedure er fastsatt av Kommisjonen. Hovedpunktene er at prosessen en knyttet
rundt en styringsgruppe, som står for koordinasjonsnivået, og 36 undergrupper, knyttet til
35 produktgrupper på det utførende nivået.
Videre er det planlagt overbyggende undergrupper/horisontale grupper, som skal behandle
oppgaver knyttet til f.eks. miljøhensyn, brannsikkerhet, farlige stoffer og lignende. Hver
undergruppe vil starte etter en konsultasjon i styringsgruppen. Arbeidet og dokumentene i
alle gruppene vil være på engelsk.
Styringsgruppen består av representanter fra Kommisjonen, medlemsland og observatører i
Advisory Group, men i helt spesielle tilfeller som krever spesiell ekspertise, kan
medlemslandene ha med seg en ekstern ekspert i møtene i styringsgruppen.
Undergruppene for de ulike produktgruppene består av representanter fra Kommisjonen,

medlemsstatenes eksperter og andre interessenters eksperter.
Medlemstatene kan bidra med tre typer eksperter i undergruppene:
a) Hovedbidragsytere ansatt i offentlig forvaltning
b) Aktive eksperter
c) Eksperter som gir skriftlige bidrag.
Bidrag fra eksperter i kategori b) og c) må bekreftes og koordineres i samarbeid med den
nasjonale koordinatoren. I DiBK er det Mailen Vangsnes, mav@dibk.no.
Interessenter (stakeholders) kan også tilby aktive eksperter og eksperter som gir skriftlige
bidrag.
Et dokument kalt «Working arrangements» som sammenfatter prosessen ble presentert for
deltakerne. Kommisjonen åpnet for at deltakerne kunne gi innspill til dette dokumentet i
løpet av de neste to ukene.
4. Next steps of the CPR Acquis process;
Kommisjonen påpeker igjen at dette er en læringsprosess for alle parter. Kommisjonen
regner med at de skal gi mindre input i undergruppene etter hvert som man høster
erfaringer fra de første gruppene. Det påpekes igjen at man ikke må undervurdere den
fremtidige arbeidsmengden for arbeidet som skal utføres.
De neste arbeidsgruppene på produktgruppene er ventet å starte neste år. Medlemslandene
bes finne eksperter og melde inn til Kommisjonen.
Flere medlemsland påpeker at de ønsker at arbeidet med en horisontal gruppe som tar for
seg miljøspørsmål må starte opp snarest. Det er litt mer delt på hva målet for denne
gruppen skal være. Det er et krav i markedet og politisk i medlemslandene om at
byggevarene skal levere på bærekraft. Mange uttaler at de ønsker at EN-15804-systemet må
brukes. Det diskuteres også om hvilket attestasjonssystem som skal benyttes for miljø.
Kommisjonen viser til at man kanskje må finne et nytt system for å deklarere disse
egenskapene.
Kommisjonen vil ta kontakt angående opprettelsen av en horisontal gruppe på miljø. Her er
det mye som må klargjøres for å starte en slik gruppe, og Kommisjonen ber om innspill til
hvordan man danner undergruppen for miljø.
5. Open discussion on procedural issues & possible solutions;
Disse spørsmålene er diskutert løpende i møtet.
6. Closing of the meeting.
Kommisjonen takket for deltakelsen og for bidragene de mottok på møtet.

DiBKs videre bidrag og interessenters (stakeholders) mulighet for bidrag
DiBK planlegger å følge prosessen tett. Vi har meldt inn ansatte fra DiBK som medlemmer til
styringsgruppen, de to første undergruppene og en nasjonal koordinator.
Ønsker du å delta i arbeidet i en av undergruppene?
Send en e-post til Mailen Vangsnes (mav@dibk.no) med:
• navn, stilling og organisasjon/firma,
• hvilken undergruppe du ønsker å delta i og
• gjerne en kort beskrivelse av dine kvalifikasjoner på det konkrete produktområdet
Rank Product families identified
by original mandates
1
2

M100 Precast concrete
products
M120 Structural metallic
products

share of
weighted
points
6.85%

17 M104 Structural bearings

2.32%

18 Kits and assembled
products of the families
above
19 M121 Wall and ceiling
finishes
20 M129 Space heating
appliances
21 M122 Roof coverings
22 M111 Circulation fixtures

2.28%

1.84%

4.49%

23 M118 Waste water
disposal
24 M127 Adhesive

4.19%
3.75%
3.28%

25 M106 Gypsum
26 Anchors and fasteners
27 M102 Membranes

1.74%
1.71%
1.66%

3.27%

28 M135 Glass

1.65%

3.27%
2.67%
2.62%

29 M107 Geotextiles
30 M110 Sanitary appliances
31 M131 Pipes, tanks not in
contact with DW
32 M443 power, control and
communication cables
33 M105 Chimney
34 M474 Sealants for nonstructural use in joints in
buildings and pedestrian
walkways

1.47%
1.36%
1.31%

6.43%

3

M115 Reinforcing steel

5.89%

4

M101 Doors, windows

5.86%

5
6

5.33%
4.63%

13
14
15

M114 Cement
M103 Thermal insulating
products
M112 Structural timber
products and ancillaries
M128 Concrete, mortar &
grout
M116 Masonry
M125 Aggregates
M109 Fixed fire fighting
equipment
M124 Road construction
products
M119 Floorings
M489 ETICS
M108 Curtain walling

16

M113 Wood based panels

2.58%

17
18

M104 Structural bearings
Kits and assembled products
of the families above

2.32%
2.28%

7
8
9
10
11
12

4.60%

2.17%
2.09%
1.98%
1.94%

1.81%

1.30%
1.09%
0.57%

Arbeidet i produktgruppe 3 og 4 er ventet å starte i begynnelsen av 2022, og de øvrige
produktgruppene vil starte løpende etter hvert som de påbegynte gruppen ferdigstiller sitt
arbeid.
Har du spørsmål eller kommentarer til notatene fra møtet?
Vi svarer gjerne på spørsmål eller kommentarer du måtte ha til notatene. 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 eller fjernet fra denne e-postgruppen eller
dine gi innspill/kommentarer - ta kontakt med direktoratet på post@dibk.no. Merk gjerne eposten med «Europeiske grupper –byggevareforordningen».

