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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Meddelelse om Nordisk Råds rekommandation 25/2013 vedrørende 

samarbejde om standardisering og regulering inden for byggesekto-

ren 

 

 

Rekommandationen lyder: 

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer: 

 

At nedsætte en arbejdsgruppe under formandskabets ledelse, som skal 

koordinere nordiske faggrupper inden for byggesektoren med henblik 

på i første omgang at udarbejde nye, fælles standarder, som muligvis 

kan stå model for kommende standarder inden for byggesektoren i EU, 

samt i anden omgang at tilstræbe en nordisk standardisering af bygge-

normer og regler samt praksis, som i dag er nationalt reguleret eller 

branchereguleret.  Faggrupperne bør bestå af ansvarlige myndighe-

der, standardiseringsorganisationer, relevante uddannelsesinstitutio-

ner, øvrige brancheaktører og repræsentanter fra relevante virksom-

heder. 

 

At årligt arrangere en konference for byggebranchens aktører med 

henblik på tematisk behandling af større nordiske byggespørgsmål og 

på sigt bidrage til skabelsen af et harmoniseret nordisk byggemarked. 

 

Nordisk Ministerråd meddeleler: 

 

De nordiske regeringer har en fælles målsætning om at anvende internationale 

standarder i byggesektoren og undgå nationale eller nordiske standarder. 98 

procent af de standarder, der anvendes i Danmark, er således internationale. 

Fokus i standardiseringsarbejdet på byggeområdet rettes således mod arbejdet i 

EU og udviklingen af europæiske eller internationale standarder. 

Der resterer imidlertid fortsat nationale krav og standarder på byggeområdet, 

som dels kan udgøre en grænsehindring mellem de nordiske lande, og som dels 

kan svække konkurrencen og udnyttelsen af stordriftsfordele på byggeområdet 

i Norden. Disse nationale krav og standarder bør hurtigst muligt identificeres 
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og fjernes, med mindre der viser sig at være helt særlige grunde til at fastholde 

dem.  

 

På den baggrund har flere myndigheder i Norden iværksat en screening af byg-

geområdet for at identificere nationale krav og standarder, og for at undersøge, 

om disse kan fjernes eller erstattes af internationale standarder.  

 

Energistyrelsen i Danmark har således iværksat en screening af de standarder, 

vejledninger og lignende, som der henvises til fra bygningsreglementet, for at 

identificere, hvor det er muligt at erstatte nationale krav med internationale 

standarder. Screeningen ventes afsluttet i efteråret 2015.   

 

Boverket i Sverige har tidligere på baggrund af det nordiske samarbejde på 

byggeområdet i perioden 2011 – 2013 kortlagt, i hvilket omfang reglerne i de 

nordiske lande inden for en række specifikke områder udgør grænsehindringer, 

og i hvilket omfang det vil være muligt at fjerne de identificerede grænsehin-

dringer. Rapporten blev offentliggjort i foråret 2013.  

 

Endvidere er der i regi af Nordisk Ministerråd gennemført flere projekter om 

standardisering på byggeområdet. Fx gennemfører Nordisk Innovation og Mil-

jømærket Svanen, med en samlet finansiering fra Nordisk Ministerråd på 5,890 

mio. kr. i 2014 og 2015, et projekt om grønne tekniske normer og standarder. 

Formålet er at fjerne barrierer inden for bæredygtigt byggeri ved at koordinere 

tekniske normer og standarder på visse områder.  

 

Dertil kommer, at der gennem mange år har været et tæt samarbejde mellem 

såvel de nordiske byggemyndigheder, der hvert år mødes til nordisk byggemø-

de, som de nordiske standardiseringsorganisationer, der jævnligt mødes i for-

skellige sammenhænge og blandt andet drøfter behovet for at fjerne nationale 

standarder og samarbejde om udvikling af nye internationale standarder på 

byggeområdet. 

 

Samlet set er der en række væsentlige undersøgelser og projekter vedrørende 

standardisering på byggeområdet i Norden, der ventes afsluttet i efteråret 2015. 

 

De nordiske regeringer er på den baggrund indstillet på at følge Nordisk Råds 

anbefaling om at arrangere en nordisk konference for byggebranchens aktører i 

slutningen af 2015.   

 

Konferencen vil blive organiseret af det danske formandskab. På konferencen 

vil der bl.a. være lejlighed til at præsentere resultaterne fra de igangsatte pro-

jekter på byggeområdet i Norden. Der vil også være lejlighed til at drøfte, hvil-

ket samarbejde der er behov for på byggeområdet i Norden, herunder om der er 

behov for en årlig konference for byggebranchens aktører, og om der er behov 

for en nordisk arbejdsgruppe, der koordinerer det faglige nordiske samarbejde 

vedrørende standardisering på byggeområdet samt standardiseringsarbejdet i 

EU og de internationale standardiseringsorganisationer. Konkret kan der efter 

formandskabets vurdering derudover ved konferencen arbejdes på at identifice-

re 3 (design-) standarder, som er relevante at harmonisere på nordisk plan. 
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Endvidere kan det være relevant at drøfte ved konferencen, hvordan det på 

nordisk plan kan sikres, at der fremadrettet i lovgivningstekst henvises til stan-

darder efter samme metode i hele Norden.  

 

Formandskabet lægger op til, at der til konferencen bliver inviteret de relevante 

nordiske myndigheder, de nordiske standardiseringsorganer og de relevante ak-

tører fra byggebranchen. I Danmark kunne dette med fordel være de af ar-

bejdsmarkedets parter, der har været med til at udpege grænsehindringer på 

blandt andet byggeområdet i forbindelse med formandskabets konference 

”Norden som rollemodel – vækstkonference om grænsehindringer”, som blev 

afholdt i København den 30. april 2015. 

 

Rekommandationen anses for opfyldt. 


