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Fra direktiv til lovgivning 
– Fra CPD til CPR

På nuværende tidspunkt er der mindre end et år til Byggevareforordningen (CPR) afløser Byggevaredirektivet 
(CPD), så det er tid for producenterne til at koncentrere sig om de kommende ændringer. I Danmark har det 
været obligatorisk at CE-mærke byggevarer efter Byggevaredirektivet, så snart overgangsperioden udløb. 
I nogle få andre lande f.eks. Sverige og Finland har man betragtet CE-mærkningen som frivillig.

Dette slutter pr. 1. juli 2013, hvor direktivet bliver til en forordning altså en lovtekst, der går direkte ind i 
de enkelte landes lovgivning og som ikke skal implementeres via en bekendtgørelse.

I Danmark har vi reguleret markedsføring og 
markedskontrol via Bek. 1075 Bekendtgø-
relse om markedsføring, salg og markedskon-

trol af byggevarer. Denne bekendtgørelse skal 
nu revideres kraftigt, da mange af de ting, der 
står i Bek. 1075, nu er indført i forordnin-

   VEJFORUM

Forkortelse Dansk Engelsk

CPR Byggevareforordning Construction Products Regulation

CPD Byggevaredirektiv Construction Products Directive

CPR Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning  (EU) Nr. 305/2011 Reg.(EU) Nr. 305/2011 

DOP Ydeevnedeklaration Declaration of Performance (DoP)

hEN Harmoniseret standard Harmonised European Standard

AVCP Systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens kon-
stans

Systems of assessment and verification of constan-
cy of performance

ITT Førstegangsprøvning Initial Type Testing

ITC Førstegangsberegning Initial Type Calculation

STD Specifik teknisk dokumentation Specific Technical Documentation

NB Notificeret organ Notified Body

GNB Koordineringsforum for notificerede organer Group of Notified Bodies

OJ EU-tidende Official journal of the European Union

TAB Teknisk vurderingsorgan Technical Assessment Body

EAD Europæisk vurderingsdokument European Assessment Document

ETA Europæisk Teknisk Godkendelse European Technical Approval

Mikrovirksomhed <2 mill. €- < 10 ansatte

SCC Det stående Byggeudvalg Standing Committee for Construction

ENS Energistyrelsen

MSA Markedsovervågningsaktiviteter Market Surveillance Activities

PCP Produktkontaktpunkter Product Contact Points

ADCO Samarbejdsgruppe for markedsovervågning af CPR
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gen. Bekendtgørelsen skal revideres, således 
at ophænget til byggeloven og fastsættelse af 
sanktionsmuligheder fortsætter under Bygge-
vareforordningen.

Samtidig med beslutningen om at gøre 
direktivet til en forordning, blev det beslut-
tet at modernisere teksten og indarbejde de 
nuværende vejledningsdokumenter, så de 
også blev lovtekst. Det har givet klarhed over 
mange ting, men det har også givet en helt ny 
terminologi (se figur 1). 

Selvom Byggevareforordningen (CPR) 
ikke er en revolution, men snarere en vide-
reudvikling af Byggevaredirektivet (CPD), er 
der en del ændringer, som jeg vil gennemgå i 
det følgende.

Ydeevnedeklaration – Declaration of per-
formance – DoP
DoP’en vil være omdrejningspunktet for CE-
mærkning i den nye forordning, og reglen er, 
at når der findes en harmoniseret standard og 
overgangsperioden er udløbet, så skal der ud-
arbejdes en Ydeevnedeklaration (DoP) som 
grundlag for CE-mærkningen. DoP’en er en 
sammensmeltning af CE-deklarationen og 
overensstemmelseserklæringen fra Byggeva-
redirektivet. Dop’en skal for alle byggevarer 
være udarbejdet pr. 1. juli 2013, hvor forord-
ningen træder i kraft. Den gode nyhed er, at 
det nu bliver lovligt at levere en elektronisk 
DoP.

Bæredygtighed
Byggevaredirektivet baserede sine krav til 

bestemmelse og deklaration af byggevarer-
nes egenskaber på 6 væsentlige krav (styrke, 
brand, sundhed og miljø, sikkerhed ved an-
vendelse, støj og energi). Dette bliver ændret, 
idet CPR har indført et nyt væsentligt krav. 
Det 7. væsentlige krav, som alle producenter 
nu skal forholde sig til, er ”bæredygtighed”.

Bæredygtighed defineres i forordningen 
som ”genanvendelse” – ”holdbarhed” eller 
miljøkompatible råvarer.

Kravet om en deklaration af byggevarens 
bæredygtighed træder dog først i kraft, når 
EU – kommissionen har udarbejdet et man-
dat til at indarbejde kravet i de respektive 
standarder.

Der er kræfter, der ønsker at underlægge 
alle byggevarer en decideret LCA-analyse 
som bevis for bæredygtighed, men det bed-
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Construction Products 
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EC Declaration of 
Conformity

EF–typeattest
EC Certificate of Con-
formity

Notificeret organ Notified body Autoriseret certificeringsorgan
Approved certifica-
tion body

Typeprøvning Type testing Førstegangsprøvning
ITT – Initial Type Test-
ing

Typeberegning Type calculation
ITC – Initial Type Cal-
culation

Vurdering og kontrol af 
ydeevnens konstans

Assessment and verification 
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Attestering af overensstemmelse 
med tekniske specifikationer
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formity with technical 
specifications 

Systemer til vurdering og kontrol af ydeev-
nens konstans

Systems of assessment and 
verification of constancy of 
performance

Ordninger for attestering af overens-
stemmelse

Methods of control of 
conformity 

System 1 og 1+
Attest for byggevarens ydeevnes konstans

Certificate of constancy of 
performance of the product

EF-typeattest
EC Certificate of Con-
formity

System 2+
Overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol

Certificate of conformity of 
the factory production con-
trol

EF-typeattest
EC Certificate of 
Factory Production 
Control

System 3
Bestemmelse af varetypen

Determination of the product-
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Førstegangsprøvning af varen (ITT-
rapport)

Initial type-testing 
(ITT-report)

Europæisk vurderingsdokument

European Assessment Docu-
ment
EAD (uofficiel forkortelse – 
findes ikke i CPR)

1) Europæisk teknisk godkendelse
2) Retningslinjer for den europæiske 
tekniske godkendelse

1) European technical 
approval/ETA, kendt 
som en CUAP (com-
mon understanding 
assessment proce-
dure)
2) Guidelines for 
European technical 
approval, kendt som 
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Technical Assessment Bod-
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TABs (officiel forkortelse – 
findes i CPR)

Godkendelsesorgan
Medlemmer af EOTA
(i DK ETA-Danmark)

Approval Body mem-
ber of EOTA

Figur 1. Terminologi.
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kedsovervågning på EPS isoleringsmaterialer 
i 10 lande. Forordningen fastlægger i kapitel 
VIII, at de enkelte lande skal gennemføre 
markedsovervågning med henvisning til for-
ordning 765/2008. Selvom Danmark ikke 
har nogen juridisk mulighed for at forfølge 
producenter i andre lande, så er der nu en 
forpligtelse til at informere kommissionen og 
andre lande om bygevarer, der ikke opfylder 
den deklarerede ydeevne.

Produktkontaktpunkter
Forordningen fastlægger i artikel 10 forplig-
telsen for de enkelte lande til at oprette kon-
taktpunkter, der i let forståeligt sprog giver 
oplysninger om regler og lovgivning, der 
fastlægger kravene til den enkelte byggevare. 
Kontaktpunkterne skal være oprettet senest 
1. juli 2013. I Danmark har kontaktpunktet 
været i luften siden marts 2012.

Det danske kontaktpunkt, der skal kunne 
besvare spørgsmål inden for alle anvendelses-
områder, er oprettet som et søstersite til Byg-
gevareinfo.dk og besvarer allerede nu spørgs-
mål.

Terminologi
Byggevaredirektivet er fra slutningen af 
80'erne, og forordningen har ikke bare mo-
derniseret sproget, der er også lanceret en 
helt ny terminologi. Det betyder, at der skal 
ske en hel del redaktionelle ændringer bl.a. i 
Anneks ZA i de harmoniserede standarder. I 
stedet for at bruge en masse ord på at beskrive 
ændringerne, vil de kunne ses i figur 1.

Hvad betyder dette for Vejsektoren?
Construction Products Regulation (CPR) el-
ler Byggevareforordningen blev vedtaget i fe-
bruar 2011 og træder fuldt i kraft pr. 1. juli 
2013. De harmoniserede standarder forsætter, 
og mange ændringer er redaktionelle, men der 
vil alligevel være grund til at gennemgå pro-
blematikken. Der er meget kort tid fra nu til 
ændringerne skal være gennemført.

For vejsektoren vil dette især betyde:
•	 Vejregler og udbudsforskrifter skal gen-

nemgås og ændres
•	 Kommunerne skal revidere deres udbuds-

materialer
•	 Rådgiverne skal revidere deres udbudsma-

terialer
•	 Vejdirektoratet skal forholde sig til ”Bære-

dygtighed”
•	 Vejdirektoratet skal påvirke standardise-

ringen vedr. bæredygtighed
•	 Producenterne skal ændre deres CE-

mærkning
•	 Vejdirektoratet skal forholde sig til spørgs-

mål fra CPR-kontaktpunktet
•	 Det bliver nu muligt at gøre sin CE-

mærkning digital.                                <

forhandlere skal sikre sig, at en byggevare er 
ledsaget af CE-mærkning og den fornødne 
dokumentation, samt at opbevaring og trans-
port ikke skader varen.

Det er nu også fastlagt, at producenten 
skal opbevare dokumentation og ydeevnede-
klaration i 10 år efter byggevaren er leveret.

Undtagelser for CE-mærkning
I Byggevaredirektivet var der ingen undta-
gelser for at skulle CE-mærke produkter. I 
forordningens artikel 5 er der beskrevet mu-
lighederne for undtagelse for udarbejdelse 
af en ydeevnedeklaration og dermed CE-
mærkning. Disse undtagelser er dog betin-
get af nogle forhold, som skal være opfyldt 
i hvert enkelt tilfælde. En af betingelserne 
er f. eks. at byggevaren skal være fremstillet 
i en ”ikke serieproduktion”. Denne ”ikke se-
rieproduktion” er på nuværende tidspunkt 
ikke nærmere defineret, men det forventes, 
at EU-Kommissionen har denne definition 
på plads, når forordningen træder i kraft 1. 
juli 2013. Det anbefales derfor kraftigt at 
holde sig orienteret, før man vælger ikke at 
CE-mærke.

Markedsovervågning 
Markedsovervågning var ikke en del af Byg-
gevaredirektivet, men har været almen prak-
sis i Danmark siden 2010, og i sommeren 
2012 er der gennemført en koordineret mar-

ste bud er, at der går 4-5 år før kravet om 
bæredygtighed bliver operationelt i de enkelte 
standarder.

Simple procedurer
For at reducere omkostninger til nødvendige 
prøvninger beskriver forordningen i kap. VI, 
hvilke muligheder der er for at bruge ”WT” 
(without testing”, ”WFT” (Without Fur-
ther), Cascaded Testing og shared Initial Type 
Testing).

Derudover er det beskrevet, at mikro 
virksomheder skal have en lempeligere måde 
at dokumentere deres produkter på. Reglerne 
for mikrovirksomheder er dog ikke fastsat på 
nuværende tidspunkt. Det forventes, at EU-
Kommissionen får dette på plads inden 1. juli 
2013.

Importører og forhandlere
I Byggevaredirektivet er det ikke klart be-
skrevet, hvilke forpligtelser importører og 
forhandlere har i forbindelse med CE-mærk-
ning, og derfor er der mange forhandlere, der 
er sprunget over, hvor gærdet er lavest og ikke 
har sørget for, at CE-mærkningen nåede frem 
til kunden, for det opfattede forhandlerne 
som producentens opgave.

I forordningen (CPR) er det i kapitel III 
klart beskrevet, hvilke forpligtelser der påhvi-
ler producenten, importøren og forhandle-
ren. Det er bl.a. beskrevet, at importører og 




