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Tre frågor inför dagen

1. Hur ser den framtida kopplingen till 

hållbarhetsfrågorna ut för byggprodukter?

2. Går det redan nu att dra några slutsatser om hur 

vägen framåt ser ut?

3. Hur ser tidplanen ut, när kan vi förvänta oss en ny 

byggproduktförordning?



Utgångspunkter, gällande regler

EU-kompetens Nationell kompetens

Byggproduktförordningen: krav på att 

och hur produkters egenskaper ska 

bedömas och beskrivas

Inte direkta produktkrav som inom 

andra områden

Byggregler: krav på den färdiga 

byggnaden

Indirekt krav på information om 

ingående produkters egenskaper

Foton: Jenny Lilja, Boverket



Varför en ny byggproduktförordning?

Nå de uppställda målen inom gröna given, samt ambition

att lösa identifierade problem, till exempel: 

- Rigiditet i hur produktinformation ska lämnas

- Inre marknaden har handelshinder (nationella krav)

- Marknadskontrollen funkar olika i olika länder

- Förenklingsmöjligheter är svåra att använda

- Informationsbrist, särskilt för miljö- och klimatpåverkan

- Relationen mellan CPR och standarder haltar



1. Byggprodukter och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är en grundpelare i förslaget, 

parallellt föreslås en ekodesignförordning

- Ett verktyg för att nå målen i gröna given:

- Klimatneutrala och hållbara produkter

- Utnyttja möjligheterna med digitalisering

- Digitalt produktpass och EU-produktdatabas

Den europeiska gröna given: omställning 
av EU:s ekonomi för en hållbar framtid



Materiella krav på EU-nivå?

- EU-kommissionen får besluta om delegerade akter

- Miljökrav på produkter

- Miljökrav på tillverkning av nya produkter

- Nytt system 3+ för tredjepartskontroll

- Återbrukade produkter kan komma att omfattas 



CPR som informationsverktyg

Syftet information från tillverkare till användare kvarstår

- Nu även information om miljö- och klimatpåverkan

- Prestandadeklarationen blir kvar, försäkran om 

överensstämmelse tillkommer: DoP/DoC

- CE-märkningen förenklas

- Oklar form för miljö- och klimatinformation (EPD/PEF)



2. Vägen framåt (hur?)

Många rättsakter på 

gång samtidigt, varav 

CPR är en och 

ekodesign är en. 

Dessa kan hittas 

under ”departures”.

Mer konkret?



Vägen framåt, forts.

- EU-kommissionen har lämnat över sitt förslag

- Svensk inriktning för förhandlingarna fastställs

- Minnisterrådets ordförandeland sammankallande

- Frankrike VT 2022

- Tjeckien HT 2022

- Sverige VT 2023

- Regeringen förhandlar, Boverket m.fl. bistår 

- En artikel i taget, konsensus mellan 27 medlemsstater

106 skäl, 94 artiklar, 6 bilagor



3. Hur ser tidplanen ut? 

- 2011 byggproduktförordningen beslutades

- 2013 byggproduktförordningen trädde i kraft fullt ut

- 2016 en eventuell revidering kan komma

- 2022 förslag till förnyad förordning

- översättning pågår -

- 8 veckors öppet samråd pågår/kommer

- Förhandlingar med medlemsländerna 

- Behandlas och beslutas i Parlamentet och Rådet

- Ikraftträdande och övergångsregler

Om inget konstigt: 
18 månader



Vad händer nu, maj 2022? 

- Öppet samråd pågår – svara direkt till kommissionen!

- Sverige förhandlar = Finansdepartementet och 

Sveriges ständiga representation i Bryssel

- Huvudsaklig svensk inriktning förankras politiskt i 

riksdagen av Finansdepartementet

- Samarbete med Boverket, andra myndigheter och 

branschen för så bra inspel som möjligt

- Boverket fortsätter att skicka ut informationsmail



Frågor? 

Vänd er till funktionslådan cpracquis@boverket.se

Vi svarar så fort vi kan! 

(Om vi har ett svar.)

mailto:cpracquis@boverket.se

