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• Byggproduktförordningen från 24 april 2011

• Övergångstiden från byggproduktdirektivet är 
snart slut

• Från den 1 juli 2013 gäller bara förordningen!

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 

om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 

byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

Byggproduktförordningen – CPR
Construction Products Regulation



Byggproduktförordningen – CPR

• Anger villkor för hur byggprodukters tekniska 
egenskaper ska bedömas och beskrivas för 
att de ska få säljas

• 1 juli 2013 ska de produkter som omfattas av 
en harmoniserad standard ha en 
prestandadeklaration och vara CE-märkta
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Olika roller – olika ansvar



Olika roller för olika aktörer

Tillverkaren ska prestandadeklarera och 
CE-märka sin produkt, samt hålla den 
tekniska dokumentationen i tio år

• Tillverkarens representant kan ta över 
bevarandet av dokumentationen

Den anses som tillverkare också som märker om 
och säljer en produkt under sitt eget namn eller 
varumärke, eller som modifierar produkten på ett 
sätt så dess väsentliga egenskaper ändras.



Olika roller för olika aktörer

Förordningen gäller i EU:s 28 medlemsländer, samt 
Norge, Schweiz, Island, Lichtenstein och Turkiet

Distributören ska se till att produkternas 
egenskaper inte försämras vid transport och 
lagerhållning, samt att information följer med 
produkten från tillverkare till användare

Importören (från tredje land) har många 
uppgifter, mest om dokumentation och 
märkning



Olika roller för olika aktörer



Andra som har ansvar enligt CPR

Ytterligare aktörer som vi inte går in på här

• Tekniska bedömningsorgan (t.ex. SP)

• Anmälande myndighet (Swedac)

• Anmälda organ (till exempel SP)

• Marknadskontrollansvar (Boverket)

• EU-kommissionen (delegerade akter)

• Ständig byggkommitté biträder 

kommissionen



Vad har användaren för ansvar?

Byggproduktförordningen specificerar hur 

produktinformation ska levereras från 

tillverkare via distributör till användare. 

Boverkets byggregler avsnitt 1:4

• Byggprodukters egenskaper ska vara 

bestyrkta genom CE-märkning om det går

• Om det inte går finns andra metoder, till 

exempel typgodkännande
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Vilka produkter omfattas?



Många produkter – men inte alla

• Kravet gäller bara för de produkter som 

omfattas av en harmoniserad standard

• Idag finns 421 harmoniserade standarder, 

det ska bli cirka 600 när systemet är klart



Harmoniserade standarder utgår 

från nationell lagstiftning

• Standarder som den europeiska 

standardiseringsorganisationen, 

CEN, har tagit fram på uppdrag av 

EU-kommissionen kallas 

harmoniserade

• EU-kommissionen publicerar alla 

harmoniserade standarder i EUT, 

och i databasen Nando 



Hur gör jag, vart hittar jag? 

Guider på boverket.se, även filmade 
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Prestandadeklaration och 

CE-märkning



Prestandadeklaration, DoP,

tillverkarens beskrivning av produkten

Ska bland annat innehålla:

• identifiering av produkten (spårbarhet)

• produktens avsedda användning

• identifiering av och kontaktuppgifter till 

tillverkare och tredjepartsorgan

• gällande system för tillverkningskontroll mm  

(grad av egenkontroll / tredjepartskontroll)

• bedömd prestanda för relevanta egenskaper



CE-märkning 

intygar deklarerad prestanda 

Måste sättas på produkten av 

tillverkaren när det har upprättats 

en prestandadeklaration

Är en redovisning, inte ett 

godkännande eller en 

kvalitetsbedömning!



Övergångsbestämmelser
- Artikel 66

1. Produkter som redan är CE-märkta fortsätter 

vara det, men måste ha en DoP

2. En EG-försäkran om överensstämmelse får 

användas som underlag för att göra en DoP

3. Tidigare framtagna ETAG får användas som EAD (och standarder 

fortsätter gälla)

4. Utfärdade europeiska tekniska godkännanden fortsätter gälla hela 

sin giltighetsperiod



Övergångskluringar

• Flera behöver göra provningar hos t.ex. SP och 

ställde sig sent i kön, hinner inte i tid

• Många omärkta produkter med lång 

omsättningstid ligger på lager hos 

återförsäljarna, men de får säljas slut

 Vi vill att det ska bli rätt så fort som möjligt
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Vad gör Boverket?

• Kontaktpunkt

• Marknadskontroll

• Information 



Prestandadeklaration 

– måste jag redovisa allt?

Harmoniserade standardens ZA-bilaga visar

• Vilka egenskaper som kan redovisas

• Hur dessa ska bedömas och redovisas

• Vad behöver användaren i Sverige veta om 

en byggprodukts egenskaper?

 Kontaktpunkt för byggprodukter



• Prestandadeklaration – vilka egenskaper 
ska redovisas i Sverige? 

• Den som vill sälja i annat EU-land får hjälp 
av det  landets kontaktpunkt

www.boverket.se/contactpoint-cpr



Marknadskontroll

Fri inre marknad, tullen kontrollerar inte 

varor som rör sig över ”gränserna”. Varje 

medlemsland har ansvar för 

marknadskontroll.

• Boverket är den svenska myndigheten för 

marknadskontroll av byggprodukter

(Kan jämföras t.ex. med Konsumentverket 

för konsumentprodukter.)



Boverkspolisen?

• Proaktiva ärenden – gå ut och titta på det 

som tillverkas och/eller säljs. Stämmer 

deklarerade uppgifter? Är märkningen 

korrekt?

• Reaktiva ärenden – anmälan kommer till 

Boverket, agerande utifrån det

 Vi vill hjälpa till så att det blir rätt!



Ta del av informationen på 

www.boverket.se

• Steg-för-steg guider till att 

prestandadeklarera och CE-märka 

produkter mm

• Filmer, frågor och svar

• Broschyr på svenska och engelska

• Artiklar, seminarier mm

Utformas beroende på vilka frågor vi får 

Hittar ni inte svaret, fråga oss!

registraturen@boverket.se
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Ändrade sanktionsregler

Yvonne Svensson 

Rättschef



Ändrade sanktionsregler 

Beslutades den 23 maj 

Allmän sänkning av avgiftsnivåerna

Ökad differentiering för olika situationer

Tyngdpunkten lagts på startbeskedsledet

Sanktionsavgiften kopplas till byggnadsverkets 

storlek eller den area som berörs av 

åtgärden

Sanktionsarean = brutto- eller öppenarean 

eller en kombination av dessa



Ändrade sanktionsregler

”andra byggnader” har delats upp i 

Flerbostadshus

Kontorsbyggnad, handelsbyggnad

Byggnad för kultur- och idrottsevenemang

Andra byggnader (industribyggnad, lagerbyggnad, 

ekonomibyggnad m m)



Förtydliganden

Avgiften ska fastställas med det ppb som 

gäller det år beslutet om avgift fattas

9 kap 2§ förtydligande att avgiften tas ut tills 

rättelse sker eller uppnår 50 pbb



Sökt lov?

Ändras till att man inte erhållit bygglov för 

åtgärden

Dock kvarstår att sanktion ska tas ut om någon 

inte anmält anmälningspliktig åtgärd.



En ny paragraf

9 kap 3a§

Om avgift ska tas ut pga att påbörjande skett 

utan startbesked ska avgiften bestämmas till 

halva beloppet om bygglov erhållit eller 

anmälan gjorts.

Detta innebär att den s k konsumtionsregeln 

inte längre kan åberopas!



Detaljer

Nybyggnad och tillbyggnad 

Annan ändring av byggnad än tillbyggnad

Andra anläggningar än byggnader

Vissa åtgärder avseende byggnadsverk som 

kräver lov eller anmälan

Skyltar och ljusanordningar

Rivning

Markåtgärd



Hur blev det med braskaminerna?

0,1 pbb för installation eller väsentlig ändring 

av en eldstad

0,05 pbb med ett tillägg av 0,0025 pbb per 

kvm av berörd byggnadsarea för installation 

eller väsentlig ändring av en rökkanal 

Om åtgärden inte berör en byggnadsarea är 

avgiften 0,05 pbb för installation eller 

väsentlig ändring av en rökkanal



Samma avgift flera förseelser

Ex om någon påbörjar nybyggnad av småhus 

utan startbesked och utan bygglov blir 

avgiften 1,5 pbb med ett tillägg av 0,005 pbb 

per kvm

Ex om någon påbörjar nybyggnad av småhus 

utan startbesked men erhållit bygglov blir 

avgiften hälften av ovan 



Nya problem?

0,025 pbb med ett tillägg av 0,005 pbb kvm 

berörd area avseende upplag, tunnel, 

bergrum, parkeringsplats eller 

begravningsplats

0,025 pbb med ett tillägg av 0,01 pbb per 

löpmeter mur eller plank

0,25 pbb per träd för trädfällning

0,025 pbb med ett tillägg av 0,0025 pbb kvm 

sanktionsarea för skogsplantering



Slutbesked

Nybyggnad och tillbyggnad

Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad

Andra anläggningar än byggnader (dock ej 

murar och plank)

Vissa åtgärder avseende ett byggnadsverk 

som kräver lov eller anmälan



övergångsbestämmelser

Träder ikraft 1 juli 2013

Äldre regler gäller för överträdelser som skett 

före 1 juli 2013

De nya reglerna ska dock användas om de 

leder till lindrigare sanktion



Andra ändringar i PBF

PBF 6 kap 5§ anger vilka åtgärder som 

kräver anmälan, t ex rivning av ej lovpliktig 

byggnad eller del av byggnad

PBF 6 kap 6§ anger undantagen från 5§, tex 

rivning av byggnad som är 

komplementbyggnad eller ekonomibyggnad



Braskaminer i friggebodar?

Att uppföra s k friggebod är varken lov- och 

anmälningspliktigt

Att installera en braskamin i en friggebod blir 

anmälningspliktigt

Enligt nu gällande lydelse är det inte

anmälningspliktigt



Nya allmänna råd och  

vägledning om 

rivningsavfall utifrån PBL
20130528



Syfte

• Syftet med allmänna råd och vägeldning är att vägleda 
kommunerna för en bättre hantering av bygg- och 
rivningsavfallet. 

• Allmänna råden och vägledningen utgår från de nya 
lagtexterna om rivningsavfall i PBL 

• Boverket har i tre uppdrag lämnat förslag till ändringar i 
PBL, förändringar som slutligen kom med i den nya PBL 
2011 – vad innebär förändringarna? 

• Vägledning publiceras i PBL kunskapsbanken på 
boverket.se

• Samordnas med Naturvårdsverkets tillsynskampanj 
utifrån Miljöbalken som genomförs under hösten 2013.
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Avgränsning

• Allmänna råden och vägledningen 

avgränsar sig till lagtexten i PBL10 kap 

• 6 § p 5 och 6 (kontrollplan) 

• 11 § p 1 (kontrollansvariga) 

• 19 § p 3 (tekniskt samråd)
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Tidplan

feb-mars förstudie

7 mars referensgruppsmöte

april-maj textproduktion

4 juni-16 aug utskick remiss allmänna råd, vägledning

30 sep publicering på boverket.se

Okt seminarier Stockholm, Umeå, Göteborg, 

Malmö

2013-05-31 Sida 45



Alternativa 

energiförsörjningssystem

Yvonne Svensson

Rättschef



Villkor för att lämna startbesked

PBL 10 kap 23§ ska en redovisning av 

alternativa energiförsörjningssystem visas 

för att få startbesked

23§ i lagen om energideklarationer reglerar 

vilka byggnader som omfattas av kravet



Redovisning av alternativa 

energiförsörjningssystem

• Gränsen på 1000 kvm uppvärmd golvarea 

borta ur direktivet och lagen om 

energideklarationer sedan 1 juli 2012

• Skulle därför ha gällt för alla lov- och 

anmälningspliktiga byggnader

• Boverket fick bemyndigande att föreskriva 

om undantag

• I Boverkets föreskrifter (2012:9) om ändring 

i verkets föreskrifter och allmänna råd 

(2007:4) om energideklaration för 

byggnader finns undantaget
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Redovisning av alternativa 

energiförsörjningssystem

18 § Krav på utredning om alternativa 

energiförsörjningssystem enligt 23 §

lagen (2006:985) om energideklaration för 

byggnader gäller inte för byggnader

med en total användbar golvarea som är mindre 

än 1 000 kvadratmeter.

Övergångsbestämmelse:

2. Bestämmelsen i 18 § gäller till och med ett år 

efter ikraftträdandet av denna författning.
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Snart gäller nya regler – ALT 1

• Boverket tagit fram nya föreskrifter om 

undantag från kravet på redovisning

• Bl a undantas 

• Byggnader med total användbar golvarea högst 

100 kvm

• Byggnader vars energiförsörjning baseras på 

förnybara icke-fossila energikällor (t ex vind- och 

solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, 

biomassa)

• Byggnader vars energiförsörjning baseras på 

fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepump
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Snart gäller nya regler - ALT 1

• Träder ikraft 12 juli 2013

• Äldre bestämmelser gäller i ärenden där 

startbesked lämnats före 12 juli 2013
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