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Varför CPR ?

Syftet med den fria inre byggmarknaden  har inte uppnåtts med 
CPD under 20 år.

Medlemsländerna har haft skilda åsikter om hur CPD ska 
genomföras.

Ökade administrativa bördor för producenter som vill sälja till andra 
länder inom EU.

Målet med CPD som infördes 1998 var att skapa fri rörlighet av byggprodukter.
- Undanröjande av tekniska handelshinder
- Enhetligt beskrivande / bedömande av byggprodukter
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Vissa delar av CPR tillämpas redan medan större delen ska tillämpas

först den 1 juli 2013.

Byggproduktdirektivet, CPD (Construction Products Directive) gäller och 

tillämpas fram till den 1 juli 2013 då det upphävs genom CPR. 

För att denna övergång skulle kunna genomföras utan risk för stopp i 

byggandet så krävdes snarast ändringar i plan- och byggförordningen, 

bl.a. regler för att kunna utnämna Europeiska tekniska bedömningsorgan 

och  anmäla tredjepartsorgan.

CPR Byggproduktförordningen
(ersätter CPD – Byggprodukt Direktiv)
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CPR Byggproduktförordningen 
(ersätter CPD – Byggprodukt Direktiv)

Regulation (EU) No 305/2011

• Definitioner
• Tekniska 
bedömningsorgan

24 april 
2011

• Obligatorisk CE‐
märkning av 
byggprodukter

1 juli 
2013

Ny plan och bygglag gällande fr o m 2 maj 2011
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Artikel 4 

Prestandadeklaration 

1. När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller 
överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats 
för den, ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration när denna 
produkt släpps ut på marknaden. 

Artikel 5 

Undantag från upprättande av en prestandadeklaration 

b) byggprodukten har tillverkats på byggarbetsplatsen för att införlivas i 
respektive byggnadsverk,

CPR Byggproduktförordningen 
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Förteckning över harmoniserade standarder

Länk till hemsidan: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs
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• Under en övergångstid fram till den 1 juli 2013 gäller fortfarande 
byggproduktdirektivet för producenterna.

• CE-märkning baseras enbart på harmoniserade standarder och ETA 1).

• Harmoniserade standarder eller ETA, som utarbetats av CEN, och organisationen 
för EOTA 2) fortsätter att gälla tills de ersätts.

• CE-märkets innebörd är oförändrad för byggprodukter. CE-märket innebär att 
byggprodukten provats och bestyrkts enligt harmoniserad standard eller ETA.

• Förordningsformen gör att rättsakten gäller direkt vid tillämpningstidpunkterna i 
alla medlemsländer utan överföring till nationella regelverk.

Kort sammanfattning CPR

1) ETA = European Technical Approval = Europeiska tekniska bedömningar (CPR)  

2) EOTA = Organisationen för Europeiska tekniska bedömningar
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På väg ut på CEN- Enquiery
• Produktstandarderna EN 13108-1 – 7 samt - 9 
• EN 13108-8 Returasfalt
• EN 13108-20, -21
• Start CEN-Enquiry prel mars 2013 + 6 månader
• Detta innebär att standarderna publiceras under 2014
• Metodstandarder i EN12697-serien publiceras löpande under 

UAP,  alternativt CEN-Enquiry, vid stora tekniska förändringar.

Vad händer inom TC 227 – Bituminous mixtures ?
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Vid senaste TC227/WG1 – mötet var Sverige det enda landet som 
opponerade sig mot hur exemplet på DoP i produktstandarderna 
utformats. 

Vid det mötet bestämdes att Sverige skulle lämna ett förslag på hur 
exemplet bör se ut för vidarebefordran till EU-kommissionens CEN-
konsulter för synpunkter och acceptans.

Vad händer inom TC 227–Bituminous mixtures ?
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Vi fick nu en unik möjlighet  (SIS TK202/ AG1) att påverka detta 
tillsammans och se till att det går att arbeta med CPR i framtiden.

Resultatet blev att exemplet för DoP i ZA bilagan förenklats i 
produktstandarderna för asfaltmassa som kommer ut på CEN-Enquiry.

Arbetet fortsätter i SIS /TK 202 med ytterligare förberedelser inför 
svarslämnande i kommande CEN-Enquiry. 

Vad händer inom TC 227–Bituminous mixtures ?
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Arbete med förenkling av exemplet för DoP….

Genom förslag att hänvisa från DoP till CE-märkesinformationen behöver 
man inte ange samma sak två gånger. Exemplet har reducerats med hälften.
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EN12697-24 samt EN 12697-26 fastställdes genom UAP, vilket var helt 
fel beslut med tanke på den stora mängd tekniska kommentarer som 
fanns.

CEN-Enquiry borde valts med möjlighet att lämna tekniska kommentarer 

Sverige har opponerat sig kraftigt vid TC227 och WG1 möten.

Har lett till beslut att metoderna ska ses över i TG2 och kan leda till ett 
admenment / rättelse.

Vad händer inom TC 227 – Bituminous mixtures ?

Viktigt att läsa standarder under UAP med kritiska ögon !
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Samma sak var på väg att hända med EN12697-25 men där lyckades vi  
stoppa processen. 

Skickades från TG2 till WG1 för beslut om UAP/CEN-Enquiery innan 
synpunkter från respektive land tagits om hand. 

Det är ett problem med tempot i CEN, vilket medför att man inte alltid har 
kontroll på i vilket skede standarder befinner sig.

Vad händer inom TC 227 – Bituminous mixtures ?
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Publicerade metodstandarder EN-12697 serien 
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Var med och påverka !!
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Arbetsreceptets vara eller icke vara ?
Frågan är relevant eftersom det ger en ökad administration

Det är inget som vi kan lösa här och nu men är defintivt en fråga 
som vi ska lyfta branschgemensamt  i regelverksarbetet.

Det är två intressen som styr idag:
Arbetsreceptet är en överenskommelse mellan beställare och 
entreprenör avseende vilken produkt som ska levereras till ett 
specifikt objekt. Leveranskontrollen jämförs mot arbetsrecept.

CE-märkes informationen krävs för att få sätta produkten på 
marknaden och bevakas av tredjepartsorganen. ( Boverket )

Trafikverket ser positivt på  alla förslag från branschen på hur man 
skulle kunna samordna CE-märkesinformationen med arbetsrecept. 

To be continued…….


