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Om byggevareforordningen (CPR)

• CPR sætter rammen for markedsføring af 
byggevarer på det indre marked, herunder 
reglerne for CE-mærkning og 
ydeevnedeklarationer.

• Ved markedsføring af byggevarer fra UK til 
Danmark eller det indre marked i øvrigt, vil 
byggevareforordningens bestemmelser fortsat 
gælde. 

• Ingen aftale mellem EU og UK vil betyde, at 
byggevarer fra UK skal behandles som 
byggevarer fra andre 3. lande efter 
bestemmelserne i byggevareforordningen, hvis 
de skal bringes på det indre marked i EU.

• Sikkerhedsstyrelsen er myndigheden for 
markedsovervågning efter CPR.

• Læs mere om på TBSTs temaside: Kend din 
byggevare. Billede: Colourbox 

https://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23
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Anvendelse af byggevarer fra UK

• Fabrikanter af byggevarer fra UK, der bringer 
deres varer på markedet i EU, vil fortsat skulle 
leve op til krav om fx ydeevnedeklaration og 
CE-mærkning, hvor dette er krævet i medfør 
af byggevareforordningen. 

• Derudover vil regler vedrørende 
markedsføring af byggevarer, der er fastlagt i 
dansk lovgivning, som fx markedskontrol-
bekendtgørelsen, også skulle overholdes ved 
salg af byggevarer til Danmark.

Billede: Colourbox 
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Import af byggevarer fra UK

• Når man importerer byggevarer fra UK 
eller andre 3. lande med henblik på at 
bringe byggevarerne på markedet i EU, 
så følger der en række krav af 
byggevareforordningen til importøren.

• De væsentlige krav til importøren 
fremgår af CPRs artikel 13.

• Herunder gælder bl.a., at importører kun 
må bringe byggevarer i omsætning på 
det indre marked, hvis de opfylder  
gældende krav i forordningen. 

• En importør er jf. CPR: ”enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i 
Unionen, og som bringer en byggevare 
fra et tredjeland i omsætning på EU-
markedet”

Billede: Colourbox 
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Eksport af byggevarer til UK

• På nuværende tidspunkt vides det ikke, 
hvilken aftale der indgås mellem EU og 
UK fsva. salg af byggevarer til UK efter 
Brexit. 

• Alt efter, om der indgås en aftale og 
efter aftalens indhold, kan danske 
producenter risikere at skulle leve op til 
andre krav end dem, der følger af 
byggevareforordningen og de herunder 
udarbejdede harmoniserede standarder, 
når der eksporteres byggevarer fra 
Danmark til UK (fx særlige tests eller 
produktions-kontroller).

• TBST følger med i den fremadrettede 
proces for at kunne orientere om en evt. 
aftale, der måtte blive indgået. 

Billede: Colourbox 
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Tak for i dag 

• PowerPoints uploades på hjemmesiden

• Følg gerne løbende med på hjemmesiden www.tbst.dk

• Styrelsen står til rådighed for jeres spørgsmål

• Kontakt os gennem vores brexit-funktionspostkasse brexit@tbst.dk

http://www.tbst.dk/
mailto:brexit@tbst.dk

