
Fagseminar 11. mai 2022

Krav til klimagassberegninger – hva skjer?
- Hvordan skal byggevareprodusentene dokumentere sine produktegenskaper? 
- Hvordan skal boligprodusentene forholde seg til dette? 



Høringsforslag klimagassregnskap TEK17 § 14-6 (1)

(1) For boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et 
klimagassregnskap basert på metoden i NS 3720:2018 
Metode for klimagassberegninger for bygninger. 

Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere 
modulene A1-A3 og B4-B5 for bygningselementene 
angitt i tabell Bygningsdeler. 

Kjelleretasjer kan utelates i klimagassregnskapet. 

95 høringssvar – flertallet vil ha vesentlig strengere krav

Endelig forskriftskrav ikke fastsatt ennå (pr. 11. mai 2022)
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Markedet 2020/2021
TEK deklarasjon 2022 - høringutkast
BREEAM obligatorisk deklarasjon 2022
BREEAM obligatorisk deklarasjon materialer 2022
BREEAM poeng reduksjonm materialer 2022
BREEAM poeng samlet klimagassregnskap 2022
Off.anskaffelser - forslag til kravsnivå
EUs taksonomi (>5000 m2)
Sverige 2022/23 deklarasjon
Finland 2025? Kravsnivå

NS-EN 15804:2013
NS-EN 15804:2019
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Høringsforslag - revisjon byggevareforordningen (CPR)

• Høringsfrist 3. juli (fristen har blitt utsatt)

• Ikrafttreden: 20 dager etter publisering i Official Journal (prosessen tar normalt 2 år), og 
i tillegg tatt inn i EØS-reglementet. 
– Dagens byggevareforordning skal trekkes tilbake senest 1. januar 2045
– Avhenger av når de ulike produktgruppene er ferdigbehandlet

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Construction-products-review-of-EU-rules_en



Hovedtrekkene

MILJØ OG BÆREKRAFT DIGITALISERING

I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV

MER SPESIFIKKE OG 
DETALJERTE JURIDISKE 

FORPLIKTELSER

Modifiserte dokumentasjonskrav for ombrukte og resirkulerte produkter



Miljøforplikter for produsenter av nye produkter

• Deklarere miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv (klimagassutslipp er 
obligatorisk)

• Designe og produsere produkter og innpakning på en miljøvennlig måte
• Fortrinnsvis bruke resirkulert materiale
• Forhindre for tidlig foreldelse av produkter (bruk og kast)
• Designe slik at produkter kan enkelt repareres og oppgraderes
• Lage instruksjoner for hvordan man reparere produktet
• Lage reservedeler for produktet (10 års perspektiv)
• Designe produkter slik at de kan ombrukes, reproduseres og resirkuleres
• Lage instruksjoner om hvordan produktet kan resirkuleres eller ombrukes
• Ta imot overskuddsprodukter



Nytt system for kontroll av byggevarer



Nytt grunnleggende krav til byggverket (Annex I)



Digitalisering

• Foreløpig mye uklart, men noen stikkord
– Digital Product Passport
– etablering av EU-database for byggevarer, og 

system for å gi tilgang til produktinformasjon 



Mer spesifikke og juridiske forpliktelser
• Definisjon av byggevare: 

– supplert med bl.a prefabrikkert enebolig < 180 m2, og 3-D printede byggevarer
• Nye aktører: 

– Aktører som avinstallerer og håndterer brukte produkter for ombruk 
• Standarder: 

– Ønsker en reserveløsning dersom CEN ikke kan levere harmoniserte standard 
• Ytelseserklæring DoP: 

– Modifisert DoP for brukte produkter
• Samsvarserklæring DoC: 

– Erklære samsvar med kravene i artikkel 5: Bl.a. 
– Sikkerhet, miljøegenskaper, sirk.egenskaper

• CE-merking: 
– Konkurrerende merking av produkter er ikke lov

• Ikrafttreden: Noe uklart, men normalt vel 2 år etter 1. gang behandling i Parlamentet - 2045











DoP etter «gammel» CPR



DoP etter utkast til ny CPR



Noen foreløpige kommentarer

– Positivt 

• med fokus på klima og sirkularitet
• digitalisering

– Bekymret for bl.a. 

• Undergraving av standardisering
• Økt omfang av dokumentasjon
• EU Database/system: eierskap/vedlikehold – må evt. spesifisere det digitale 

rammeverket (eks.vis PDT-struktur)

– Mye uklart
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Noen spørsmål 
Innhold i ytelseserklæringen
Eksisterende CPR presisterer at ytelsen til minst én egenskap skal deklareres. I praksis har dette betydd at de resterende essensielle egenskapene 
kan deklareres NPD der det åpnes for dette i harmoniserte produktstandarder. Forslaget presiserer nå at alle essensielle egenskaper skal listes opp 
(som før) sammen med obligatoriske miljøegenskaper, men sier ingenting om hvor mange ytelser som skal deklareres. Betyr det at alle kan 
deklareres NPD, eller skal alle deklareres med en ytelse? 

System for verifikasjon og samsvar
Hvordan skal system 3+ («Miljøsystemet») håndteres? Er dette et tilleggssystem som skal dekke også system 4?
Hvilken rolle vil EN 15804 og prosedyrene knyttet til EN 15804 ha?

CE-merking og bruk av andre merker
Forordningen sier at produkter ikke skal merkes med andre merker enn CE-merket som henviser til ytelser eller samsvar. Oppfatter dette slik at 
merker som henviser til ytelser, samsvar e.l. er utafor, mens andre merker er innafor. Nasjonale godkjenninger er da i gråsonen. De omfatter krav, 
ytelser og samsvar nedfelt i forordningen, men dette står normalt i et vedlagt dokument og er ikke påført produktet. Produktmerkingen inneholder 
normalt bare et godkjenningsnummer eller sertifikatnummer. Hvordan skal dette tolkes? 

Retur av overskuddsvarer
Plikter produsenter med ordreproduksjon å ta tilbake overskuddsvarer? Kan byggevarehus bestille et stort parti byggevare og kreve at produsenten 
tar retur for varer de ikke får solgt? Gjelder dette også feilbestilte varer der kunden selv står for feilen? 

Tilgang til reservedeler ved reparasjon
Vil dette kravet ha tilbakevirkende kraft eller gjelder det bare varer omsatt under ny forordning? 
Dokumentasjon også etter ferdigstillelse
Hvilket «ansvar» har produsent for livsløpsinformasjonen



Løsning:
Ny internasjonal standard ISO/FDIS 22057:2021 strukturerer EPD-informasjon for 
bruk i BIM-prosesser



https://www.epd-norge.no/getfile.php/1315047-1600937877/EPDer/Byggevarer/D%C3%B8rer%20og%20vinduer/NEPD-2384-1126_NorDan-NTech-Tilt---turn--3--Handle----ND-
105-80--without-aluminium-cladding-.pdf

Eksempel: Overføring av GWP-verdier fra EPD for NorDan-vindu NEPD-2384-1126-EN 

GWP-BCIP Særnorsk tilleggsverdi (framkommer ikke av ISO/FDIS 22057 eller EPD-Digi)

GWP etter NS-EN 15804:2012+A1:2013 (GUIDer fra ISO/FDIS 22057 Funksjonell enhet: 
1 stk vindu med størrelse 
1,23 x 1,48 m. 

U-verdi 0,81 W/(m2K)
og 40 års levetid

Dvs. én utskifting i løpet av kalkulasjonsperioden 60 år 
(vist som utslipp i B4)

https://www.epd-norge.no/getfile.php/1315047-1600937877/EPDer/Byggevarer/D%C3%B8rer%20og%20vinduer/NEPD-2384-1126_NorDan-NTech-Tilt---turn--3--Handle----ND-105-80--without-aluminium-cladding-.pdf
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