
 

LauritzenConsulting     

- i samarbejde med 

Oxford Research 

April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et integreret nordisk byggemarked 



1 
 

Indhold 
Kapitel 1. Resume` og anbefalinger ............................................................................................................. 3 

1.1 Indledning ........................................................................................................................................... 3 

1.2 Barrierer for handel med byggevarer og byggeydelser ..................................................................... 3 

1.3 Hvilke initiativer er der allerede taget for at fjerne barriererne? ...................................................... 4 

1.5 Forslag til en handlingsplan ................................................................................................................ 5 

1.6 Effekterne af handlingsplanen ........................................................................................................... 7 

1.7 Tværgående anbefalinger .................................................................................................................. 7 

Kapitel 2. Barrierer for et integreret nordisk byggemarked ........................................................................ 9 

2.1 Indledning ........................................................................................................................................... 9 

2.2 Typologi .............................................................................................................................................. 9 

2.3 Barrierer vedrørende bygningsreglementerne ................................................................................ 12 

2.4 Barrierer vedrørende byggevareforordningen og standarder ......................................................... 13 

Byggevareforordningen og standarder .................................................................................................. 14 

2.5 Barrierer vedrørende bæredygtighed .............................................................................................. 14 

2.6 Barrierer vedrørende kompetencer og uddannelser ....................................................................... 16 

2.7 Barrierer vedrørende sociale forhold, moms og skat ...................................................................... 17 

2.8 Uformelle og kulturelle barrierer ..................................................................................................... 19 

Kapitel 3. Forslag der kan fjerne barriererne for et mere integreret nordisk byggemarked ..................... 21 

3.1 Indledning ......................................................................................................................................... 21 

3.2 Forslag vedr. bygningsreglementet (ud over bæredygtighed) ......................................................... 23 

3.3 Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) .............. 28 

3.4 Forslag vedr. bæredygtighed ............................................................................................................ 33 

3.5 Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder ................................... 42 

3.6 Forslag vedr. skatter og afgifter og kontrol (af både virksomheder og medarbejdere) .................. 44 

3.7 Forslag vedr. anden regulering ......................................................................................................... 46 

3.8 Andre forslag .................................................................................................................................... 49 

Kapitel 4. Fra bruttoliste til handlingsplan ................................................................................................. 55 

4.1 Indledning ......................................................................................................................................... 55 

4.2 Bliver analyser og forslag til realiteter? ............................................................................................ 55 

4.3 Betydeligt administrativt forarbejde ................................................................................................ 56 

4.4 Modstand mod ændringer og manglende bredt politisk pres ......................................................... 56 

4.5 EU-regulering har prioritet - men kan gå hånd i hånd med nordisk samarbejde ............................ 56 



2 
 

4.7 Sørg for at vedligeholde de nordiske samarbejdsstrukturer............................................................ 57 

4.9 Gennemgang af forslagene .............................................................................................................. 58 

4.10 Forslag vedr. bygningsreglementerne ............................................................................................ 60 

4.11 Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer ...................................................... 60 

4.12 Forslag vedr. bæredygtighed .......................................................................................................... 60 

4.13 Andre forslag .................................................................................................................................. 61 

4.14 Forslag til handlingsplan ................................................................................................................. 61 

Kapitel 5. Samfundsøkonomiske virkninger ............................................................................................... 64 

5.1 Metode ............................................................................................................................................. 64 

5.2 Virksomhedernes og organisationernes egne skøn på samhandelen .............................................. 65 

5.3 OECD´s importkvoter og STRI-analyse.............................................................................................. 65 

5.4 Produktivitetseffekter af byggeriets markedsbarrierer ................................................................... 67 

 

  



3 
 

Kapitel 1. Resume` og anbefalinger 
 
1.1 Indledning 
De nordiske lande har generelt byggeri af høj kvalitet sammenlignet med mange andre regioner 

i verden. Det er der flere grunde til. Vi har et højt velstandsniveau og ønsker derfor gode 

rammer at leve i. Vi har også et relativt koldt klima, der betyder, at vi opholder os indenfor en 

stor del af døgnets timer. Byggeriet har også et stort klimaaftryk. 

Lige som bygningsmassen spiller en stor rolle for vores levevilkår er byggesektoren også en 

vigtig del af vores samfundsøkonomier. Byggeriet udgør ca. 8 pct. af vores samfundsøkonomier 

og er også en vigtig post på de fleste familiers budget. 

Selv om vi generelt har et godt, bygget miljø i de nordiske lande, præges byggeriet som sektor 

imidlertid også af en række problemer. Med mellemrum bliver byggebranchen kritiseret for fejl 

og mangler i afleveret byggeri. Der er også kritik af, at byggeriet er for dyrt, og at det bliver 

sværere for lavindkomstfamilier at få råd til en god bolig. 

En del af denne diskussion vedrører grundpriser, finansielle forhold, ejendomsskatter og 

boligregulering, som ikke er emnet for denne analyse. Men en anden del vedrører, at 

byggeriets produktivitet ikke er steget i samme takt som i andre sektorer. Dette hænger 

sammen med en utilstrækkelig konkurrence. Og det hænger igen sammen med, at 

byggebranchen i de fleste lande, herunder alle de nordiske lande, i vid udstrækning er et 

hjemmemarkedserhverv. Dvs. at der importeres og eksporteres for få byggevarer og 

byggeydelser. Og det er emnet for denne rapport. Hvad kan man gøre for at få et mere 

integreret nordisk byggemarked - dvs. et marked, hvor der importeres og eksporteres 

væsentligt flere byggevarer og byggeydelser end i dag? 

Konklusionen er, at der kan gøres noget ved det. Bygningsreglementerne skal harmoniseres - og 

vi anbefaler at starte med tilgængelighedsreglerne og sundhedsreglerne. Reglerne for 

byggevarer, herunder standarder, skal gøre ens. Reglerne for bæredygtighed, som i stort 

omfang skrives i disse år, bør også være ens - de nordiske reglers ambitioner er på dette punkt 

næsten de samme.  Og kompetencer for både virksomheder og faglærte bør anerkendes på 

tværs af grænserne væsentligt hurtigere og mere fleksibelt end i dag. 

Vi vurderer, at en gennemførsel af disse forslag vil have en væsentlig velfærdseffekt i hele 

Norden, i form af et bedre og et billigere byggeri. Vi har opgjort den årlige velfærdseffekt af at 

gennemføre handlingsplanen til 30-40 mia. DKK. 

1.2 Barrierer for handel med byggevarer og byggeydelser 
De analyser, der er udarbejdet gennem tiden, har alle peget på, at der er barrierer mellem de 

nordiske lande på byggeområdet. Det er også en af konklusionerne i denne rapport. Der er 

mange barrierer - især for entreprenører, som er på byggepladsen hver dag, og i særdeleshed 
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for de mindre virksomheder - SMV´erne - som har færre administrative ressourcer end de 

større virksomheder til at håndtere forskelle i regulering, byggeskikke og traditioner mellem de 

nordiske lande - ud over de barrierer vedr. sprog og kultur og kendskabet til lokale 

myndigheder, som kommer ”ovenpå” alle de regulatoriske forskelle. Barrierebeskrivelsen i 

kapitel 2 kan sammenfattes som i tabel 1.1 nedenfor. 

Tabel 1.1. Barrierer for et integreret nordisk byggemarked 

Barrieretype Entreprenør Rådgivere Byggevare-

producenter 

SMV´er 

Bygningsreglementer xx x x xx 

Byggevareforordning og 

standarder 

x x xx xx 

Bæredygtighed  x xx xx x 

Kompetencer xx x  xx 

Social sikkerhed og skat x x  x 

Kultur og anden regulering x x  x 

Note: x angiver visse barrierer, og xx alvorlige barrierer 

Barriererne er helt konkret, at de nordiske regler er nogenlunde ens ud fra en overordnet 

betragtning - men alligevel så forskellige i detaljen, at det kræver store anstrengelser for 

virksomheder at sætte sig ind i de lokale, nationale forhold.  Der er også regler i Norge og 

Island, som kræver, at udenlandske virksomheder skal gennem særlige 

godkendelsesprocedurer, som ikke gælder nationale virksomheder. 

1.3 Hvilke initiativer er der allerede taget for at fjerne barriererne?  
De nordiske bygge- og boligministre har allerede i de senere år taget nogle initiativer på bygge- 

og boligområdet. Der er derfor noget at bygge videre på. 

Ministrene vedtog i 2018 en erklæring om at stræbe efter, at Norden blev ”Verdens mest 

integrerede region - også inden for byggeområdet”. Ministrene vedtog også en erklæring om at 

integrere de nordiske byggemarkeder. Disse erklæringer tilsluttede alle nordiske lande, bortset 

fra Danmark, sig. Danmark har efter regeringsskiftet i 2019 også tilsluttet sig erklæringen.  

I 2020 har Nordisk Ministerråd især haft fokus på bæredygtighed, og har igangsat 

udviklingsprojekter for i alt 40-50 mio. kr. Endelig har Nordisk Ministerråd gennemført et udbud 

i 2020, som har titlen CPR Acquis. Meningen med dette projekt er at kortlægge de nordiske 

landes holdninger og at påvirke den proces, som EU-Kommissionen har igangsat, om at revidere 

Byggevareforordningen.  

Vi ser disse initiativer som positive og et godt grundlag for nye initiativer. 
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1.4 Digitalisering 

Vi vil også anbefale Nordisk Ministerråd at holde et særligt fokus på digitalisering. I alle de 

nordiske lande har såvel erhvervsorganisationerne på byggeområdet som myndighederne 

iværksat initiativer, der skulle øge byggeriets digitalisering. Indtil videre har effekten imidlertid 

været begrænset, og flere undersøgelser peger på, at byggeriet er mindre digitaliseret end 

både industri og en del serviceerhverv. Det er ærgerligt, fordi den manglende digitalisering 

sænker produktiviteten og hæmmer videndeling mellem de forskellige aktører langs byggeriets 

værdikæde. Det vil også styrke de nordiske byggevirksomheders muligheder for at eksportere 

til resten af verden, hvis de blev mere digitaliserede. 

 

Flere af dem, vi har talt med, vurderer, at det ikke er en offentlig opgave at regulere 

anvendelsen af digitale metoder - lige som det heller ikke er regulering, der har drevet 

digitaliseringen af resten af erhvervslivet. Vi foreslår, at Nordisk Ministerråd iværksætter en 

særlig analyse, der kan pege på samarbejdsområder og potentialer vedr. digitalt byggeri, og at 

digitalisering i det hele taget bliver et fokusområde for de nordiske samarbejde på 

byggeområdet fremover. 

1.5 Forslag til en handlingsplan 
Heldigvis har analysearbejdet vist, at der er gode muligheder for at fjerne barriererne og derved 

skabe et mere integreret nordisk byggemarked. Når vi har udfordret vores interviewpersoner er 

der kommet mange ideer til politiske initiativer, som vi har kunnet medtage i denne analyse. I 

kapitel 3 er gengivet en detaljeret beskrivelse af forslagene. Den mest interessante del af 

analysen har været at reducere denne lange liste over mulige forslag til et forslag til en egentlig 

handlingsplan, der både er ambitiøs og realistisk. 

Vi har ved udarbejdelsen af handlingsplanen lagt vægt på flere forhold, men først og fremmest 

at sikre gode balancer mellem: 

 Forslag, som vi vurderer især vil have opbakning fra enkelte nordiske lande 

 Forslag, som især vil fremme mulighederne i de forskellige led i værdikæden 

(entreprenører, rådgivere og byggevareproducenter), så alle disse led får nye 

markedsmuligheder 

 Forslag, som kan gennemføres hurtigt (”quick wins”) og forslag, der har en længere 

tidshorisont 

Vi har også prioriteret forslag, som bygge- og boligministrene selv kan gennemføre, idet vi dog 

observerer, at an afgrænsning af, om dette er tilfældet, ikke er helt enkelt. I alle lande skal 

bygge- og boligministrene således tage tværgående, herunder samfundsøkonomiske hensyn - 

og vil også kunne få bistand fra andre ministerier til fornuftig regulering og initiativer. 
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For at illustrere den vanskelige afvejning bag udarbejdelsen af et forslag til handlingsplan har vi 

søgt at vurdere, for hvert forslag, hvilken markedseffekt, det kan have, i hvilket omfang det er 

administrativt gennemførligt, og endelig i hvilket omfang det er politisk gennemførligt. Især det 

sidste er en vurdering, vi har foretaget med en vis ydmyghed. Gode politikere kan flytte det 

”politiske mulighedsrum” gennem vedholdenhed og saglige argumenter. Vores forslag til 

handlingsplan er beskrevet i kapitel 4 og gengivet i tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Forslag til nordisk handlingsplan for byggeriet 2021-
22 

2023 2024 Tidsho-
risont 

Forslag vedr. bygningsreglementer 

1. Harmoniserede tilgængelighedskrav (både for 
handicappede/funktionshindrede, samt almene krav) 

Ja   Mellem 

2. Harmoniserede sundhedskrav (lyd/støj, lys, ventilation, radon 
mv) 

 Ja  Mellem
-lang 

Forslag vedr. byggevareforordningen og standarder 

4. En fælles nordisk indsats for at afskaffe nationale 
produktkrav 

For-
projekt 

Ja  Lang 

5. Nordisk samarbejde om en metodik for en gennemgribende 
digitalisering af byggevareindustrien (Product Data Templates) - 
med en mulig opfølgning af andre digitale muligheder, fx forslag 
24 om digitalisering af bygningsreglementerne 

Ja   Kort-
mellem 

6. Harmonisering af Eurocodes-tillæg (vedr. bæreevne) og 
statikkrav  

For-
projekt 

 Ja Mellem 

7. En koordineret håndhævelse af CE-mærkningen (kontrol af 
ydelses-deklareringer) 

Ja    Kort 

Forslag vedr. bæredygtighed 

8. En nordisk standard for opgørelse af LCA-klima-fodaftryk af 
byggeri 

I gang   Lang 

9. Fælles nordisk frivillig bæredygtighedsklasse, kompatibel 
med levels (EU) 

 Ja  Lang 

10. Harmoniserede metoder til energirammeopgørelser   Ja Mellem 

11. Harmoniserede energikrav til produkter (dels 
bygningsreglementets krav til vinduer, døre, mure osv., dels 
ECO-design-direktivet) 

 Ja  Kort-
mellem 

13. Nordisk samarbejde om standarder for genbrugte 
byggematerialer (fx brugte mursten) 

For-
projekt 

 Ja Kort 

14. Nordisk samarbejde om dokumentation af træbyggeri I gang   Mellem 

Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 

15. Nordisk aftale om gensidig anerkendelse for 
erhvervskompetencer (VVS´er, elektrikere, kølemontører, 
elevator-eksperter mv) 

  Ja Mellem 

Forslag vedr. kultur eller anden regulering 

19. Nordiske uddannelser i bæredygtigt byggeri  Ja  Mellem 

20. Fælles forskningsinitiativer Ja   Kort 

21. Harmoniserede initiativer for digitalt byggeri   Ja Langt 
Note: Årstallene angiver vores anbefaling af, hvornår de enkelte initiativer skal starte 



7 
 

Vi er helt klar over, at mange af byggeriets aktører, og måske mest myndighederne, vil vurdere 

planen som endog meget ambitiøs. Hvis vores opgave var at udarbejde en prognose for, hvilke 

initiativer, der vil taget i de kommende år, havde tabellen da også set anderledes ud. Men det 

er der ikke tale om. Tabellen viser de initiativer, vi vil anbefale, hvis de nordiske byggeministre 

for alvor vil sætte skub i integreret nordisk byggemarked - men store gevinster for især 

brugerne og samfundsøkonomien, men også for byggeriets parter. 

Vores hovedanbefaling i denne rapport er at gennemføre denne handlingsplan. 

1.6 Effekterne af handlingsplanen 
Hvilken effekt på de nordiske samfundsøkonomier vil det have at gennemføre denne plan? Vil 

det være umagen værd? Ja, det mener vi i høj grad vil være tilfældet. De mekanismer, en 

gennemførelse af planen vil udløse, er illustreret i figur 1.1. 

Figur 1.1 Effekten af øget samhandel med byggevarer og byggeydelser 

 
 

De af vores interviewpersoner, der selv har følt barriererne på deres virksomhed, vurderer 

typisk, at en realistisk forøgelse af den nordiske samhandel på byggeområdet (både byggevarer 

og byggeydelser) på 15-20 pct. vil være en yderst realistisk vurdering af handelseffekterne. Med 

de sammenhænge, der er enighed om blandt økonomiske forskere, kan det medføre et løft i 

byggeriets produktivitet på 4-5 pct. (dette er uddybet i kapitel 5).  

Byggeriets værditilvækst udgør i gennemsnit 8 pct. af BNP i de nordiske lande, og det samlede 

BNP for de nordiske lande udgjorde i 2019 godt 10.000 mia. DKK. Det betyder, at en fjernelse af 

de væsentligste barrierer for et integreret nordisk byggemarked på sigt vil kunne have en 

samlet velfærdseffekt svarende til 30-40 mia. DKK. Oversat til de andre nordiske valutaer svarer 

det til en samlet velfærdsgevinst på 40-55 mia. NOK eller SEK, 4-5 mia. Euro eller 6-800 mia. ISK. 

1.7 Tværgående anbefalinger 
Vores klare anbefaling er derfor, at de nordiske bygge- og boligministre gennemfører 

handlingsplanen. Vi er imidlertid klar over, at det ikke er let. Der har været udgivet tilsvarende 

rapporter før, med begrænset effekt. Vi har derfor søgt at ”hæve os op i helikopteren” og 

vurdere, hvad der skal til, for at handlingsplanen rent faktisk bliver gennemført. 

Øget samhandel 

Skærpet konkurrence 

Investeringer 

Skalafordele 

Øget produktivitet og 
værdiskabelse 

Øget international  
konkurrenceevne 

Øget velfærd - 
billigere byggeri 

Kvalitet - bedre 
byggeri 

Eksport til resten af 
verden 
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Vi har derfor 5 tværgående anbefalinger: 

 Betydeligt administrativt forarbejde: De fleste harmoniseringer kræver at betydeligt 

administrativt forarbejde, som tager tid. Det er vigtigt, at ministrene indser dette og 

afser de nødvendige ressourcer til arbejdet. 

 Modstand mod ændringer: Harmonisering af regler, der er forskellige mellem landende, 

øger konkurrencen. Den skærpede konkurrence betyder en udfordring for mange 

virksomheder, der derfor har en interesse i argumentere mod disse ændringer. Det er 

derfor vigtigt, at ministrene fokuserer på de bredere gevinster, som kommer hele 

samfundet - og ikke mindst dem, der har mindst råd til en ordentlig bolig - til gode. 

 Kombiner EU-arbejdet og det nordiske samarbejde: EU´s regulering på byggeområdet 

har fået stigende betydning og har dermed ”overskygget” nordisk samarbejde. Men 

nordisk samarbejde og EU-arbejdet kan sagtens gå hånd i hånd. 

 Hav fokus på digitalisering. Digitalisering kan både øge produktiviteten direkte, men 

også - hvis vi samarbejder om det i Norden, og udvikler fælles sprog og databaser mv. - 

lette samarbejdet på andre områder indenfor byggeriet. 

 Vedligehold samarbejdsstrukturer, der kan løse nye udfordringer: Nye reguleringer kan 

bedst harmoniseres fra starten, hvis de kan udformes i eksisterende samarbejder. Det er 

derfor vigtigt at holde fast i, at ministre, ledende embedsmænd i departementerne og i 

de relevante styrelser/direktorater mødes regelmæssigt, så de samarbejdsstrukturer, 

der skal gennemføre de enkelte forslag, hele tiden er på plads. Vi anbefaler i denne 

forbindelse også, at Nordisk Ministerråd tager initiativ til at udbyde relevante 

forskningsopgaver på byggeområdet, så der i højere grad end i dag er tværnordiske 

forskningsgrupper, der kan hjælpe med ny viden og nye forslag.  

Vi ser ikke nogen modsætning mellem et ønske om et mere integreret nordisk byggemarked, og 

at de nordiske lande samtidigt åbner mere op for handel med byggevarer og -ydelser med 

resten af verden, herunder EU. Tværtimod: formålet med denne rapports forslag er ikke at gøre 

Norden til et integreret byggemarked, der til gengæld er svært for virksomheder fra andre 

lande at eksportere til. Forslagene i denne rapport vil generelt betyde større åbenhed, men vil 

også gøre det nemmere for virksomheder fra andre lande at vinde fodfæste her. 
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Kapitel 2. Barrierer for et integreret nordisk byggemarked 

2.1 Indledning 
De nordiske byggemarkeder er meget nationale. Det betyder, at byggeriet er et 

hjemmemarkedserhverv, med mindre konkurrence end i mange andre erhverv, og højere 

priser. Nogle gange kan konsekvensen også være dårlige kvalitet, end hvis konkurrencen var 

skarpere. Dette er baggrunden for denne rapport. Hvilke barrierer er der for at åbne 

konkurrencen op - og hvad betyder barriererne? Det har vi interviewet en lang række af 

virksomheder og byggeorganisationer om. 

 

Det har været svært at få 

virksomheder, organisationer samt 

myndigheder til at sætte tal på de 

omkostninger, som barriererne 

medfører. De mange barrierer 

opleves ofte som et samlet hele i 

et i øvrigt dynamisk marked som 

kontinuerlig kræver research og 

vidensopbygning. Der er dog ingen 

tvivl om, at meromkostningerne 

hænger sammen med den ekstra tid, som det kræver at sætte sig ind i reglerne samt den 

usikkerhed, der skal håndteres. Resultatet er en udbredt brug af underleverandører og 

internationale teams, og for de større virksomheder at de må etablere sig med afdelinger i flere 

lande med en mere ineffektiv koncernstruktur (dvs. overlap af ressourcer og funktioner mellem 

afdelinger i forskellige lande). Set fra virksomhedsperspektiv kan markedsintegration ikke opnås 

ved at fjerne en enkelt hindring.  

En historisk parallel til situationen på det nordiske byggemarked er derfor måske mere den 

situation EF-landene stod i, da de i 1986 besluttede at indføre det indre marked og fastsatte 

den 31. december 1992 som frist for gennemførelsen af det indre marked. Det lykkedes som 

bekendt kun delvist - men i dag, 35 år siden, er ingen i tvivl om, at EU´s indre marked har givet 

meget store velfærdsgevinster for alle EU- og EØS-lande. Tilsvarende vil hvert skridt i retning 

modharmonisering, regelforenkling og standardisering, og når det sker i Norden, være et skridt 

i retning af en mere integrerede nordiske byggemarkeder, som kan give betydelige 

velfærdsgevinster.  

2.2 Typologi 
I dette kapitel vil vi redegøre for de barrierer som myndigheder, organisationer og særligt 

byggeriets virksomheder aktuelt oplever og som reducerer deres muligheder for at agere på 

tværs af grænserne i hele Norden. Kortlægningen bekræfter en række allerede kendte 
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erhvervsmæssige barrierer mellem de nordiske lande generelt og for byggeriet i særdeleshed. 

Kortlægningen giver dermed et aktuelt billede af de mest betydningsfulde barrierer lige nu i de 

forskellige nordiske lande.  

Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd står bag en database med grænsehindringer, 

som årligt opdateres. I databasen findes også enkelte eksempler, som berører byggesektoren. I 

denne kortlægning bygger vi på en bredere definition af grænsehindringer, som ud over 

deciderede hindringer, også inkluderer regelværk og nationale forskelle der virker forsinkende, 

fordyrende eller som øger usikkerheden for virksomhederne og dermed virker reducerende for 

samhandel på tværs af de nordiske lande.  

Nogle grænsehindringer skyldes regulering på byggeområdet - andre skyldes anden regulering. 

Mange grænsehindringer på byggeområdet skyldes imidlertid ikke kun love og regler, men 

traditioner, kultur og forskelle i byggeskik. I det følgende har vi inddelt kortlægningen i seks 

delområder: 

 Bygningsreglementerne 

 Byggevareforordningen og standarder 

 Regulering af bæredygtighed 

 Godkendelse af kompetencer 

 Sociale forhold, moms og skat 

 Uformelle og kulturelle barrierer 

Reguleringen af bæredygtigheds-forhold indgår både i bygningsreglementerne og en række nye 

vare-standarder (dvs. i de to første grupper af barrierer), men er anført og analyseret som en 

særlig gruppe, fordi området er nyt, der er en kraftig vækst i antallet af regler på området, og 

der er stor fokus på det i disse år, både fra politikere, myndigheder og virksomheder. 

Vi vil i de nedenstående afsnit redegøre for barriererne på hvert delområde. Først vil vi dog 

uddybe en række tværgående observationer. 

 

Geografiske forskelle 

Kortlægningen peger på, at Norge er det sværeste land at eksportere til eller at etablere sig i. 

Det skyldes især en række regler omkring overførsel og godkendelse af kompetencer, 

registrering af virksomhedsforhold og ansatte samt en række mere konkrete hindringer så som 

toldregler. For Island, Færøerne og Ålandsøerne knytter der sig en række særlige forhold 

grundet landenes geografiske placeringer og størrelserne på markederne. En række opgaver må 

derfor udbydes internationalt, og omvendt har landenes egne byggevirksomheder sjældent 

størrelse til at begå sig i udlandet, omend der er undtagelser. De nedenstående beskrivelser af 

barrierer fokuserer derfor mest på de barrierer, der reducerer samhandelen på byggeområdet 

mellem Norge, Finland, Sverige og Danmark.  
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Komplekse barrierer  

Mange af handelsbarrierer på byggeområdet er komplekse. Der er tale om forhold, der med 

rødder i forskellig byggeskik og samfundsmæssige forhold igennem tiden har påvirket 

uddannelseskrav, byggeregler, materialepræferencer og myndighedstilgange. Det er således 

svært at skille de enkelte barrierer fra hinanden, og det er svært at vurdere de enkelte 

hindringer hver for sig eller at pege på deres konkrete og præcise økonomiske betydning.  Der 

er ofte tale om sammenhængende forhold og helheder af problematikker, hvor en løsning på 

det ene forhold kun vil hjælpe, hvis også de andre forhold imødegås. På denne måde 

forstærkerhindringerne hinanden. Omvendt kan der opnås en langt større betydning af at gøre 

noget ved flere af barriererne samtidigt end bare at fjerne få af dem. 

Byggeriets særtræk 

I byggesektoren stiles der store krav til kvalitet, funktionalitet og holdbarhed af byggeriet. 

Derfor er byggeriets kultur og byggereglerne udviklet hen over tid i samspil med nationale 

særpræg i byggeskik og vejrlig. Det betyder bla. en udbredt præference for kendte materialer, 

løsninger og leverandører, der har vist sit værd. Kontinuerlige kundeforhold og valg af 

traditionelle løsninger er ofte sikre, men betyder til gengæld at innovationen og konkurrencen 

hæmmes. Det kan give dyrere byggeri og lavere kvalitet.  

Virksomhedernes perspektiv 

For virksomheder betyder de nuværende barrierer, at det er meget vanskeligt at ekspandere 

organisk fra et land til et andet. Man kan med andre ord ikke bare sælge sine varer eller 

tjenester på den anden side af grænsen på samme måde, og med de samme løsninger, som i sit 

eget land. Eksport af byggetjenester kræver i praksis ofte, at virksomheden etablerer sig i det 

nye land. Denne etablering er tidskrævende og omkostningsfuld (og flere virksomheder trækker 

sig efter nogle få år), men opleves som naturlig, når først den er overstået. Man må gå ”all in”, 

som flere har fortalt os. De største virksomheder er således etablerede i flere lande, mens det 

er i mellemgruppen og blandt SMV’er, at vi oplever de største ”frustrationer” med at 

eksportere, eller bare at prøve på det. Det er desuden en udbredt praksis at anvende nationale 

(dvs. hjemlige) underleverandører. For byggevarerne er der færre formelle barrierer, men til 

gengæld er valg af byggematerialer mere præget af nationale præferencer og vævet ind i både 

byggeskik og byggeregler.  

I de nedenstående tabeller har vi beskrevet de væsentligste barrierer, som virksomheder, 

myndigheder og byggeriets organisationer har beskrevet for os i interviewene. Tabellens 

venstre kolonne indeholder en kort beskrivelse af barrieren, mens den midterste indeholder en 

kvalitativ beskrivelse af den betydning, barrieren har for virksomhederne. Til højre har vi givet 

en vurdering af barrieren for de forskellige led af byggeriets værdikæde. Ét kryds betyder en 

mindre barriere, to krydser en mærkbar barriere, og tre krydser en væsentlig barriere, som 

mange virksomheder opgiver at komme over.  
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Men olika krav gör det svårt för en 

svensk arkitekt att designa ett danskt 

bygge. Problemet är att man måste 

vara observant på skillnaderna och 

hantera dem i regelverket. Men 

skillnaderna gör det mindre relevant 

att arbeta gränsöverskridande. 

Svensk arkitekt. 

Reglerna om tillgänglighet i Sverige 

kräver till exempel att det ska finnas 

utrymme framför toalettstolen, 

medan de norska reglerna istället 

kräver utrymme vid sidan om 

toalettstolen. De danska sovrummen 

är för små för att kunna byggas i 

Finland och de svenska trapporna är 

alltför smala för att duga på Island 

(enligt brandskyddsbestämmelserna). 

Dessutom måste isländska lägenheter 

ovanför markplan ha balkong. Med 

mera, med mera. NHO - Housing 

Nordic, 2016: Med gemensamme 

regler bygger vi billigare! 

2.3 Barrierer vedrørende bygningsreglementerne 
I den første gruppe skyldes barriererne forskelle i bygningsreglementerne i de nordiske lande. 

Forskellene betyder, at entreprenører og rådgivere fra andre lande har svært ved at byde på 

byggeopgaver, fordi det er en uoverkommelig opgave 

for dem, eller meget ressourcekrævende, at sætte sig 

ind i reglerne i byggelandet. Forskelle i byggeregulering 

kan være begrundet i nationale forhold såsom klima og 

vejrlig. I Bergen regner det meget, i Nordsverige kan det 

blive ned til minus 30 grader, i Vestdanmark, Færøerne, 

Island og i Vestnorge blæser det ofte stærkt, mens det i 

det nordlige Norden er snemængderne, der er 

udfordringen. Island har energi, men nogle steder også 

risiko for vulkanudbrud. Samtidig har reglerne udviklet sig i et samspil med andre 

samfundsmæssige forhold og landets byggeskik. Nogle af forskellene mellem de nordiske 

byggeregler kan derfor begrundes logisk med nationale forskelle i klima og vejr, mens det for 

andre forskelle er mere kulturelt betinget og ”tilfældigt”. Det sidstnævnte gælder forhold som 

tilgængelighed, brand og miljø.  

Forskellene mellem bygningsreglementerne i de nordiske lande er den største årsag til 

manglende nordisk markedsintegration. Samtidig er det bredt set accepteret som et 

grundvilkår i branchen, jf. fx citatet i boksen.  

Mens der i en del tilfælde peges på nationale forskelle 

som relevante, så nævner rigtig mange også, at det på 

andre områder er mere ulogisk at have forskellige 

regler. De områder som vores informanter især har 

peget på som ”ulogiske” er som nævnt tilgængelighed, 

brand og sundhed. 

I 2016 udgav de Nordiske Almene Boligorganisationer, 

NHO, en rapport, som levende beskrev, hvordan en 

række mindre forskelle i bygningsreglementernes 

bestemmelser og tilgængelighed (både for 

handicappede, og almene krav) blokerede for at billige 

bygge-koncepter kunne anvendes på tværs af Norden, 

jf. tekstboksen. 
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Bygningsreglementerne 
Barrierebeskrivelse: Betydning: Branchespecifik 

vurdering: 
Forskelle i bygningsreglementerne  
Der er store forskelle mellem de nordiske landes 
byggereglementer både i de konkrete 
bestemmelser, men også i tilgangene bagved.  
 
Forskellene skyldes, at reglerne er udviklet i takt 
med byggeskik og forskellige politiske hensyn. Der 
er desuden også på nogle områder forskelle 
mellem landene, som retfærdiggør forskelle i 
reglerne. F.eks. er der i Norden store forskel på 
klima, snemængder, nedbørsmængder, vind og 
jordbundforhold.  
 
Alligevel er der en række områder hvor nationale 
forskelle i reglerne ikke opfattes som lige så 
nødvendige:  
 

 sundhed 

 tilgængelighed 

 statik og sikkerhed i høje huse eller store, 
offentligt tilgængelige bygninger 

 brand 
 
Herudover er der en mere principiel forskel mellem 
ydelseskrav og funktionskrav. De nordiske 
bygningsreglementer indeholder begge dele, men 
det vil være en stor fordel, hvis der var færre 
konkrete ydelseskrav, jf. næste kapitel. 
 

Barrieren er en væsentlig 
hindring for eksport af 
byggetjenester og 
betydningsfuld for hele 
værdikæden. Det gælder 
særligt for arkitekter og 
rådgivende ingeniører, men 
også for entreprenørerne. 
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2.4 Barrierer vedrørende byggevareforordningen og standarder 
Gruppen af barrierer vedrørende byggevareforordningen indeholder forskellige krav til 

produkter og produktdokumentation. Også disse forskelle betyder, at det bliver 

ressourcekrævende for entreprenører og rådgivere at byde på byggeopgave i andre lande - 

men forskelle i krav til byggevarer er også en eksportbarriere for byggevareproducenterne. 

Der er tale om et grundlæggende område af byggereguleringen, som berører forskellige 

myndigheder og som er stærkt påvirket af EU-lovgivning. Det overordnede indtryk inden for 

byggevareområdet er, at der er færre formelle barrierer her, men at materialevalg og produkter 

er tæt vævet sammen med levering af byggeydelserne. Dette skyldes, at entreprenører og 

rådgivere alt andet lige helst vil bruge de varer, de kender. Det er også juridisk mere usikkert for 

entreprenører at bruge nye varer, hvis der går noget galt. Barriererne på dette område 

forstærkes af, at bygningsreglementerne er præget af en forkærlighed for bestemte materialer 

og løsninger. Ofte er disse løsninger ikke lovkrav, men i vejledninger og anvisninger peges der 
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på løsninger, som er god byggeskik, og som med sikkerhed lever op til bygningsreglementets 

krav. Sådanne anvisninger bliver i praksis meget ofte til ”de facto-standarder”. 

Byggevareforordningen og standarder  
Barrierebeskrivelse: Betydning: Branchespecifik 

vurdering 

Nationale produktkrav i byggevareforordningen 
Siden byggevaredirektivet blev til en forordning i 2013 har 
det ikke været tilladt at lave nye nationale produktkrav. Det 
har dog været tilladt at beholde de eksisterende, som 
stadig findes. Et eksempel er f.eks. de forskellige krav til støj 
eller til saunaovne. 

De forskellige nationale krav 
udgør en markedshindring 
både for 
byggevareproducenter og for 
andre aktører i 
byggebranchen.  
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Yderligere krav til byggevarer 
På trods af overordnede retningslinjer for 
dokumentationskrav så som CE-mærkning oplever 
virksomheder alligevel et krav eller forventninger om 
yderligere national certificering af nye produkter. De 
forskellige regler bevirker, at der f.eks. skal laves forskellige 
EPD’er for de nordiske lande hver især.  

Barrieren gør produkterne 
dyrere og markedsføringen 
langsommelig.  
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Uens kontrol og overvågning af nye produkter 
De myndigheder, der godkender nye produkter til de 
nordiske markeder, arbejder med forskellige tilgange og på 
et forskelligt aktivitetsniveau.  

Der er tale om en mindre 
betydningsfuld barriere. 
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Nationale annekser til EUROCODES 
Der findes i Norden nationale tillæg til de internationale 
anvendte EUROCODES, ja skal slås sammen med høje 
bygninger 

Der er tale om en mindre 
betydningsfuld barriere. 
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2.5 Barrierer vedrørende bæredygtighed  
I denne gruppe har vi samlet barrierer omkring bæredygtigt byggeri. Der er tale om en gruppe 

som på indholdssiden delvist overlapper med de andre kategorier, men som til gengæld 

repræsenterer et område under udvikling og med stort politisk og samfundsmæssigt fokus. Der 

er på dette område en række udviklinger i gang, som kan medføre nye barrierer – f.eks. 

forskellige tilgange til LCA.  

Overordnet er vores vurdering, at der på klima- og energisiden er en række forskelle mellem 

landene, som er uhensigtsmæssige for nordisk markedsintegration. Det handler om forskellige 
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Det er vigtigt, at der kommer gode 

standarder på området med ordentlig 

dokumentation. Lige nu er det 

forskellige ulykker, som styrer 

markedet. Dansk rådgivende ingeniør 

beregningskrav og certificeringsordninger som dybest set har de samme mål, men som 

anvender forskellige tilgange, metoder og indikatorer. 

Der er stort fokus på bæredygtighed, og et område som træbyggeri får stor opmærksomhed. 

Træbyggeri - især fleretages-bygninger, som der er stort fokus på, nævnes i rigtigt mange af 

vores interviews. I de faglige diskussioner og valg efterlyses der fælles metoder for 

dokumentation og beregninger af bæredygtighed såvel som eksempelsamlinger og 

dokumentation af best practice træbyggeri, jf. boksen.   

Der er også enighed om, at der mangler ensartede 

regler for cirkulært byggeri, det vil sige genbrug og 

genanvendelse af materialer. Her foregår udviklingen 

også i forskellige nationale spor, hvilket er 

uhensigtsmæssigt for nordisk integration.  

Nordisk Ministerråd har en række igangværende 

projekter inden for bæredygtigt byggeri og denne kortlægning bekræfter, at dette er et aktuelt 

og vigtigt område.  

Bæredygtighed  
Barriere:  Betydning: Branchespecifik 

vurdering 

Forskellige certificeringsordninger for bæredygtigt 
byggeri 
De nordiske lande anvender forskellige standarder for 
certificeringsordninger af bæredygtigt byggeri. I Norge 
anvendes f.eks. det britiske BREEAM, i Sverige 
anvendes ordningen ”Miljöbyggnad” sammen med det 
amerikanske LEED, mens det i Danmark er det tyske 
DGNB, der ud over den ”Frivillige 
bæredygtighedsklasse”, er standard. 
 
 

For virksomheder, der 
eksporterer rådgivning og 
service kræver de forskellige 
tilgange viden om flere 
systemer og kontinuerlige 
opdateringer på de 
forskellige systemer.  
 
Fordi udbud kan kræve 
referencer fra opgaver med 
en specifik ordning, hæmmer 
den manglende 
harmonisering et integreret 
nordisk byggemarked  
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Forskellige fokusområder, målemetoder og 
indikatorer for landene herunder i LCA-beregninger.  
Det er på tværs af landene forskellige fokusområder og 
indikatorer for, hvad der betragtes som vigtigt i 
beregninger af byggeriets bæredygtighed.   
 
 

Der er i dag tale om en 
mindre barriere, som dog kan 
blive mere betydningsfuld i 
de kommende år i takt med 
at især LCA-beregninger 
bliver et standardkrav.  
 
Forskellene mellem de 
nordiske lande hæmmer 
udveksling af best practice. 
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Udfordringen var mere i forhold til de enkelte 

opgaver. Med private udbud var det rimelig nemt, de 

valgte arkitekten pga. formsproget og arkitekten 

valgte ingeniøren. Så snart det var offentlige udbud 

blev det dog meget mere besværligt. Du skal være en 

del af ”sentral godkjending”. Når man skal udfylde 

den, skal man sætte en masse små referencer ind fra 

tidligere projekter, som opfylder kravene. Små danske 

virksomheder kan overhovedet ikke være med. Vi 

brugte ”uendelig” meget tid på det. Det er en 

fornuftig ordning som sådan, men den sorterer 

udenlandske virksomheder fra. Måske er det med 

vilje? På private projekter bliver det først relevant, 

når man skal udføre projektet, i de kommunale så er 

det tidligere i processen og derfor får man 

arbejdsbyrden med at opnå godkendelsen men uden 

nødvendigvis at vinde projektet. Dansk entreprenør i 

Norge 

Manglende harmonisering af regler vedr. cirkulært 
byggeri og genbrug.  
I forbindelse med at udvikle regler og praksisser for 
genbrug og genanvendelse af materialer i cirkulært 
byggeri og anlægsarbejde foregår udviklingen i 
øjeblikket nationalt.  
 

Virksomhederne efterlyser 
en fælles dokumentation og 
vidensudvikling i stedet for 
den nationale udvikling, som 
betyder, at de skal ”starte” 
forfra i hvert land. 
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Forskelle i metoder til udregning af energirammer 
Ud over forskellige nationale krav til energirammer er 
disse også baseret på forskellige udregningsmetoder.  
 
 

Fordyrende for eksport af 
byggetjenester og 
byggevarer.  
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Manglende regler og dokumentation af træbyggeri i 
højden 
Mens at der inden for beton og stål findes 
veletablerede standarder og eksempelsamlinger 
oplever virksomheder uklare eller manglende regler for 
træbyggeri i højden. 

Byggeri med træ i højden er 
et felt i fremgang og de 
manglende regler og 
standarder betyder, at 
erfaringer fra det ene land 
ikke kan overføres til et 
andet. 
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2.6 Barrierer vedrørende kompetencer og uddannelser 
I denne kategori har vi grupperet 

barrierer, som hidrører fra forskellige 

krav til uddannelse og kompetencer. 

Nogle af dem er f.eks. beskrevet i 

Grænsehindringsrådets rapporter, og det 

er et område, som har haft 

opmærksomhed i længere tid, og hvor 

nogle barrierer er blevet reduceret. Men 

mange barrierer består. Barriererne kan 

både skyldes lovregulerede krav og 

brancheregulerede krav. I de første 

tilfælde er det værd at bemærke, at 

uddannelserne strækker sig over mange 

forskellige myndigheder. I forhold til de 

brancheregulerede krav så drejer det sig 

om ordninger, hvor arbejdsgivere og 

arbejdstagere har fundet løsninger på 

konkrete udfordringer, f.eks. i forbindelse 

med arbejdssikkerhed og brug af visse maskiner. Der kan dog også være tale om gensidige 
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aftaler som mere eller mindre bevidst har som formål at forringe forholdene for udenlandske 

konkurrenter både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden, jf. eksemplet i boksen.  

De nordiske lande har altså forskellige ordninger for at sikre en tilstrækkelig kvalitet i branchen. 

Ordningerne er hver for sig fornuftige, men det er en ekstra byrde for udenlandske operatører. 

Kompetencer og uddannelser  
Barriere:  Betydning: Branchespecifik 

vurdering 

Den sentrale godkjenning 
I forhold til at udføre opgaver i Norge nævner flere 
virksomheder, særligt på rådgiversiden, den ”sentrale 
godkjenning” som en barriere.   
 
”Sentral godkjenning” af virksomheder er en frivillig 
kvalitetsordning som beskriver virksomhedens faglige 
kompetencer, kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet 
(betaling af moms, skatter og afgifter samt 
overholdelse af arbejdsmiljøregler).  
 
For at kunne leve op til mange af kravene i den sentrale 
godkjenning skal virksomheden være norsk registreret 
og have ansatte som (med deres kvalifikationer) skal 
indgå i vurderingen. 
 

Ordningen med den sentrale 
godkjenning, som i praksis er 
et ofte forekommende 
konkurrencevilkår, medvirker 
til at hæmme udenlandske 
virksomheders deltagelse i 
det norske byggemarked.  
 
Ordningen er en afgørende 
årsag til, at virksomheder må 
etablere sig i Norge før de 
kan byde på og vinde 
opgaver.  
 

 En
trep

re-
n

ø
rer 

 R
åd

givere
 

 SM
V

’er 

 B
yggevare-

p
ro

d
u

cen
te

r 

*
* 

*
* 

*  

Manglende gensidig anerkendelse af uddannelser 
Byggeriets forskellige uddannelser er ikke fuldt ud 
anerkendte på tværs af de nordiske lande. Det vil sige, 
at der kræves ekstra kurser, eksaminer og 
certificeringer i forskelligt omfang. Det gælder f.eks. for 
VVS’er, elektrikere, byggeledere, kølemontører, 
svejsere, elevatorinstallatører, mm.  
 
Området er delvist reguleret af udstationerings- og 
servicedirektivet, der dog giver plads til særkræv i 
forbindelse med nationale hensyn.  
 

Den manglende gensidige 
anerkendelse betyder, at 
medarbejdere må tage ekstra 
kurser eller eksaminer for at 
leve op til de nationale krav.  
 
Det har en hæmmende og 
afskrækkende effekt særligt 
på arbejdstagere og SMV’er. 
For arbejdsgiverne er særligt 
de forskellige krav til 
byggelederuddannelser en 
barriere.  
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2.7 Barrierer vedrørende sociale forhold, moms og skat 
Denne kategori indeholder barrierer som 

vedrører forskellige sociale forhold. Det vil sige 

regler og krav i forbindelse med 

arbejdsmarkedets forskellige sociale 

sikringsordninger samt betaling af skatter og 

moms. Denne del af kortlægningen peger på en 

række generelle barrierer for virksomheder og 

arbejdstagernes mobilitet i Norden. Da byggeriet 
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Den första utmaningen: när ska man betala moms, sociala avgifter, 

skatter? Var ska de betalas. Är det utstationering eller utlåning. Vi 

saknade klarhet i hur han skulle arbeta. Det var svårt att få svar på 

det og vi fick begränsat stöd från Skatteverket som inte ville ta i 

frågan innan man fick svar från Norge. Vi var i kontakt med 

Försäkringskassan, Skatteverket, norska Skatteverket. Det kostar 

mycket pengar att lägga tid på detta, vilket inte räknats med i 

offerten. Grensetjenst har varit bra för att få en översiktlig bild av 

hur det fungerar. Men det finns ingen som kan förklara ”såhär är 

det”. Svensk rådgivende ingeniør. 

 

traditionelt er en ”mobil” branche, hvor arbejdskraften må opholde sig på byggepladserne, 

rammer disse barrierer derfor også hurtigt byggevirksomhederne, jf. eksemplet i boksen.  

En række barrierer er mere 

specifikke for byggeriet f.eks. 

krav om ID-kort samt told på 

maskiner. Der er tale om 

barrierer der kræver tid og 

resulterer i usikkerhed for 

virksomhed og 

medarbejdere. Det hæmmer 

lysten til at operere på tværs 

af grænserne.  

 

Sociale forhold, moms og skat  
Barriere:  Betydning: Branchespecifik 

vurdering 

Krav om ID-kort på byggepladser 
Virksomhederne peger på særligt Norge og Sverige som 
har universelle krav om ID-kort på byggepladser, men 
ID-kort er også påkrævede Finland. Der er tale om 
forskellige ordninger og typer af kort. I Norge kræver 
det såkaldte HMS-kort desuden, at virksomheden er 
registreret med et organisationsnummer, mens der i 
f.eks. Finland kræves et personligt skattenummer for 
den arbejdstagende.  
 
ID-kortene er indført for at undgå eller dæmme op for 
skattesvig og social dumping, fremme 
arbejdsmiljøtiltag og arbejdssikkerhed samt for at 
højne myndighedernes kontrolmuligheder.  
 

Kravet om ID-kort er en 
barriere for virksomhederne, 
og ventetiden mellem 
ansøgning og udstedelse af 
kort er i modstrid med ønsket 
om fleksibilitet i forhold til at 
anvende virksomhedens 
ressourcer optimalt.  
 
For mindre virksomheder 
opleves besværet som ekstra 
stort, fordi de ofte har 
mindre administrativ 
kapacitet.  
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Moms og told på maskiner og værktøj 
Ved indførsel til Norge af maskiner og værktøj 
pålægges der virksomheden moms og/eller told. For de 
virksomheder som har brug for at indføre værdifulde 
maskiner og specialiseret værktøj kan det betyde at 
store beløb skal betales i fortoldning af disse varer. Hvis 
dette skal undgås, kræver det momsregistrering i begge 
lande. 
 
 
 

Selvom beløbet delvist 
refunderes når maskiner og 
værktøj forlader Norge igen, 
lægger momskravet pres på 
virksomhedernes likviditet.  
 
For mindre og grænsenære 
virksomheder kan afstanden 
til toldstationerne i øvrigt 
være en betydelig ekstra 
udgift. Barrieren har derfor 
størst virkning på mindre 
virksomheder.  
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Export from Finland is okay since many Finns communicate in 

Swedish but exporting to  Finland is a big challenge due to the 

language barrier. In the private sector, many global companies 

use English as the work language. But in the public sector in 

Finland, the customer always wants Finnish as the main 

language. Therefore, it is very difficult for us to bring workforce 

from other countries to Finland. This applies to basic 

construction projects. We cannot put people who do not speak 

Finnish into roles where they would have dialogue with the 

customer. Using foreign workforce is not an issue when we 

do projects that require very specific and advanced set of 

competencies. Swedish contractor 

Registrering af medarbejdere og virksomhed 
De forskellige regler for virksomhedsregistrering, moms 
og skattebetaling betyder, at virksomheder i de fleste 
tilfælde må registrere sig for at udføre opgaver i et af 
de andre nordiske lande. I Sverige gælder det f.eks. i 
forbindelse med F-skat, mens der i Norge f.eks. er 
behov for at registrere virksomhedsændringer (såsom 
ændringer i bestyrelser) i Brønnøysundregistrene.  
 

Registreringskravene 
besværer og forsinker 
virksomheders deltagelse i 
andre nordiske markeder.  
 
Barrieren påvirker særligt de 
mindste virksomheder, der 
har mest besvær i forhold til 
nytten.  

En
trep

re-
n

ø
rer 

R
åd

givere
 

SM
V

’er 

B
yggevare-

p
ro

d
u

cen
te

r 

*
 

*
 

*
* 

 

Dobbeltbeskatning 
Reglerne om dobbeltbeskatning er godt beskrevet både 
som barriere for nordisk integration og de komplekse 
regler der regulerer området.  
 
Alligevel nævner virksomhederne området som en 
barriere.  
 

Dobbeltbeskatning påvirker 
virksomhederne som en 
administrativ byrde og 
reducerer mulighederne for 
frit at anvende arbejdskraft 
og specialister på tværs af 
grænserne.  
 
For arbejdstagere betyder 
udfordringerne med 
dobbeltbeskatning også et 
stort besvær og at deres 
drømme om internationale 
opgaver præges af 
usikkerhed.  
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2.8 Uformelle og kulturelle barrierer 
I den sidste kategori har vi grupperet barrierer, som vedrører uformelle eller kulturelle forhold. 

De kulturelle barrierer virker primært ved at forstærke andre barrierer. F.eks. er det svært at 

håndtere ansøgninger og sagsbehandling på et andet sprog end ens modersmål, hvilket 

forstærker usikkerheden ved at arbejde med andre landes byggelovgivninger. Især for SMV´er, 

men også større virksomheder med offentlige kunder, kan sprogudfordringerne være store, jf. 

eksemplet i boksen.  

Der er også nogle mindre forskelle 

i hvordan udbudsprocesser 

håndteres og i hvordan kontrakter 

indgås, som virksomhederne 

peger på som hæmmende for 

deres ageren på andre markeder.  
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Uformelle og kulturelle barrierer   
Barriere:  Betydning: Branchespecifik 

vurdering 

Forskelle i kontraktregler  
Det er en barriere, at der er forskellige traditioner for 
kontraktindgåelse. I alle lande findes 
standardkontrakter, som byggeriets parter, og i nogle 
tilfælde også forbrugermyndighederne, er blevet enige 
om, men de er forskellige. 
 
Hertil kommer forskelle i forventninger og 
ansvarsdeling mellem de forskellige parter, hvilket har 
konsekvenser for forsikring og risikovillighed.  
   

Barrieren har primært en 
afskrækkende og fordyrende 
virkning på eksport af 
byggetjenester. 
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Forskellige standarder for tegninger og projekteringer 
Der er på tværs af Norden mindre forskelle i standarder 
for bygningstegninger. Disse hidrører fra de forskellige 
nationale traditioner.  
 
Der er desuden forskellige forventninger til, hvilken 
detaljeringsgrad tegninger indeholder i de forskellige 
faser af byggeriet (fra projektforslag til 
myndighedsgodkendelse).  
    

Der er tale om en mindre 
barriere, som dog i værste 
fald kan medføre fejlindkøb 
og -installationer. Typisk vil 
det dog handle om 
misforståelser og øget 
utryghed mellem parterne. 
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Sprog og forskelle i arbejdskultur 
Sprog og forskelle i aftale- og arbejdskultur nævnes 
også af virksomheder som en barriere i forhold til et 
mere integreret nordisk byggemarked. Særligt i forhold 
til byggeledelse er det en udfordring.  
 
Udfordringer med sprog og med nationale forskelle i 
sagsbehandling beskrives som større i de tilfælde hvor 
det er mindre kommuner, som varetager 
sagsbehandlingen. 
  

Der er tale om en mindre 
barriere, som er naturlig i 
forbindelse med import og 
eksport.  
 
Virksomhederne rapporterer, 
at selv om der er 
udfordringer, så findes der 
også løsninger.  
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Kapitel 3. Forslag der kan fjerne barriererne for et mere integreret 

nordisk byggemarked  

3.1 Indledning 
Som en vigtig del af dette studie har vi gennemført mellem 60 og 70 interviews med centralt 

placerede byggeaktører og -eksperter i hele Norden. Vi har interviewet en række aktører i de 

fire store nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) samt enkelte aktører i Island og i 

de tre selvstyreområder. Vi har interviewet ledere fra både organisationer og virksomheder 

samt myndighedsrepræsentanter og byggeeksperter fra universiteterne. Vi har også 

interviewet bygherreforeninger, green building councils mv. Vores vidensindhentning har 

således været bred. 

 

Nedenstående liste over forslag omfatter både forslag, som vores interviewpersoner har 

fremlagt under vores interview, samt forslag, der stammer fra andre kilder, herunder den 

byggepolitiske debat. Forslagene er således koblet til barriererne, idet de kommer fra de 

samme virksomheder og organisationer, som har været med til at kortlægge barriererne. Vi har 

imidlertid kun medtaget forslag, som vi selv vurderer som mulige og meningsfulde. Ansvaret for 

den fremlagte liste er således vores. 

 

Vi har valgt at opdele forslagene i 7 grupper, som matcher den inddeling af barriererne, der 

blev anvendt i kapitel 2 (idet den syvende gruppe er en ”øvrig-gruppe”). Grupperne er således: 

 

 Forslag vedr. bygningsreglementet (ud over bæredygtighed) 

 Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) 

 Forslag vedr. bæredygtighed 

 Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 

 Forslag vedr. skatter og afgifter og kontrol (af både virksomheder og medarbejdere) 

 Forslag vedr. kultur eller anden regulering 

 Andre forslag 

 

Alle bæredygtighedsforslagene vedrører enten bygningsreglementerne (første dot) eller varer 

(anden dot), men er samlet i en særlig kategori, fordi der i alle de nordiske lande er meget stor 

fokus på bæredygtighed i disse år. 

 

Alle forslagene, der er vist i overskriftform i tabel 3.1, gennemgås i det følgende. 
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Tabel 3.1 Byggepolitiske forslag 

I Forslag vedr. bygningsreglementet (ud over bæredygtighed) 

1. Harmoniserede tilgængelighedskrav (både for handicappede/funktionshindrede, samt 
almene krav) 

2. Harmoniserede sundhedskrav (lyd/støj, lys, ventilation, radon mv) 

3. Harmoniserede brandkrav 

II Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) 

4. En fælles nordisk indsats for at afskaffe nationale produktkrav 

5. Nordisk samarbejde om en metodik for en gennemgribende digitalisering af 
byggevareindustrien (Product Data Templates) 

6. Harmonisering af Eurocodes-tillæg (vedr. bæreevne) og statikkrav  

7. En koordineret håndhævelse af CE-mærkningen (kontrol af ydelses-deklareringer) 

III Forslag vedr. bæredygtighed 

8. En nordisk standard for opgørelse af LCA-klima-fodaftryk af byggeri 

9. Fælles nordisk frivillig bæredygtighedsklasse, kompatibel med Levels (EU) 

10. Harmoniserede metoder til energirammeopgørelser 

11. Harmoniserede energikrav til produkter (dels bygningsreglementets krav til vinduer, 
døre, mure osv., dels ECO-design-direktivet) 

12. Harmoniserede anbefalinger til brug af EPD´er og PEF´er for private bygherrer eller for 
statslige bygherrer 

13. Nordisk samarbejde om standarder for genbrugte byggematerialer (fx brugte mursten) 

14. Nordisk samarbejde om dokumentation af træbyggeri 

IV Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 

15. Nordisk aftale om gensidig anerkendelse for erhvervskompetencer (VVS´ere, elektrikere, 
kølemontører, elevator-eksperter mv) 

16. Nordisk aftale om godkendelse af virksomheder i forhold til aftale om ansvarsret mv (for 
Norge og Island, der har sådanne regler) 

V Forslag vedr. skatter og afgifter og kontrol (af både virksomheder og medarbejdere) 

17. En fælles nordisk løsning til kontrol af bygningsarbejderes identitet, baseret på en app-
løsning 

VI Forslag vedr. kultur eller anden regulering 

18. Nordisk samarbejde om harmoniserede standardkontrakter 

19. Nordiske uddannelser i bæredygtigt byggeri 

20. Fælles nordiske forskningsinitiativer 

VII Andre forslag  

21. Harmoniserede initiativer for digitalt byggeri 

22. Gensidig anerkendelse af bygningsreglementerne 

23. Fjernelse af de fleste ydelseskrav og standard-henvisninger i bygningsreglementerne 

24. Gennemgribende digitalisering af bygningsreglementerne 

25. Nordisk samarbejde om Reach   

26. Anvendelse af love om statsligt byggeri  
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3.2 Forslag vedr. bygningsreglementet (ud over bæredygtighed) 
Alle de nordiske lande, og de fleste andre lande, har bygningsreglementer. 

Bygningsreglementerne udstedes af statslige myndigheder, men håndhæves af kommunerne, 

der skal give byggetilladelse for byggerier, inden på påbegyndes, og ibrugtagningstilladelse, 

inden bygningen erklæres færdig, og de fremtidige brugere kan flytte ind. Kommunernes 

kontrol er imidlertid ofte lemfældig. Der er også en vis privat håndhævelse, idet afvigelser fra 

bygningsreglementet kan give erstatningsansvar til entreprenøren eller rådgiverne. 

Bygningsreglementerne er oftest detaljerede og fylder flere hundrede sider, hvis alt materiale 

regnes med. De regulerer mange forskellige områder, hvor de vigtigste bliver nævnt i det 

følgende. I geografisk store lande er de normalt opdelt efter klimazoner mv. 

Bygningsmyndighederne har hjemmel til at udstede krav i national lovgivning, men 

reglementerne er i sig selv det, som jurister kalder sekundær lovgivning - dvs. regler udstedt af 

en minister eller af en myndighed efter bemyndigelse. Bygningsreglementerne er endvidere 

ofte en blanding af krav, forklaringer og anbefalinger. Det er ofte praktisk for byggeriets parter, 

der så (i princippet) har alle krav vedrørende et område stående et sted. Men det betyder også, 

at det for ikke-eksperter kan være uklart, hvornår regler er bindende, og hvornår de er 

vejledende. 

Dertil kommer, at der i alle lande også er andre byggevejledninger samt uskrevne normer, som 

kan have både juridisk og praktisk betydning. I Danmark kaldes det fx ”Alment teknisk 

fælleseje”. Hvis en entreprenør eller en rådgiver følger det, som er ”almen viden”, og det 

senere vist sig, at den givne byggemetode medførte skader, så kan entreprenøren eller 

rådgiveren godt være ansvarsfri.1 

Bygningsreglementerne omfatter mange forskellige områder, og kræver derfor inddragelse af 

en lang række forskellige eksperter, når reglerne skal ændres. Det er derfor arbejds- og 

tidskrævende at ændre reglerne, og de enkelte kapitler ændres derfor normalt kun med flere 

års mellemrum. De gældende bygningsreglementer i de fire største lande hedder BR 18 

(Danmark), TEK 17 (Norge), BBR, Boverkets Byggregler (Sverige) og 

Byggbestämmelsessamlingen (Finland). I alle lande gennemføres ændringer også kun efter 

høring med byggeriets parter, og ofte drøftelser med, eller lobbyisme fra, store 

byggevirksomheder. Det er hensigtsmæssigt, idet det sikrer, at byggeriets virksomheder kan 

efterleve stramninger - men det kan også cementere de nationale virksomheders position på 

hjemmemarkedet og dermed begrænse konkurrencen. 

Fordi reglerne er arbejdskrævende at lave og at ændre må en strategi for nordisk 

harmonisering også ske ”skridt for skridt” i en klog rækkefølge. Dette vender vi tilbage til i 

kapitel 4. 

                                                           
1
 Normalt kaldes denne typer skader, som ”ingen kunne forudse”, for udviklingsskader. 
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Bygningsreglementerne består af to eller tre slags bestemmelser i en blanding. De bindende 

regler kan både være funktionskrav og ydelseskrav. Funktionskrav er kvalitative, og beskrevet 

med ord - ydelseskrav som regel kvantitative, eller beskrevet mere præcist. Herudover kan 

reglementerne som nævnt indeholde eksempler og anvisninger, der ikke er bindende, men dog 

godt kan have karakter af de-facto standarder. 

Historisk har de nordiske bygningsreglementer bevæget sig gradvist fra at indeholde flere og 

flere funktionskrav og færre ydelseskrav. Boverket i Sverige har på basis af en udredning meldt 

ud, at hele det svenske regelsæt over nogle år skal ændres til funktionskrav, og at reglerne ikke 

må indeholde henvisninger til standarder eller til andre myndigheders regler (se nærmere 

herom i forslag 23).  

Endelig bør det nævnes, at selv om bygningsreglementerne er relativt ens, fordi de afhænger af 

de byggetekniske muligheder, som trods alt ikke stopper ved grænserne, så er de som nævnt 

alligevel meget nationale, fordi byggeskikke og -traditioner er forskellige. Dette afspejles også 

af reguleringen på området i EU, der er relativt overordnet og ikke særligt bindende i praksis. 

Også dette forhold vender vi tilbage til i næste kapitel. 

Forslagene er beskrevet, så de kan læses uafhængigt af hinanden. Det betyder, at der er et vist 

overlap mellem beskrivelserne af nogle af forslagene. 

 

Forslag 1: Harmoniserede tilgængelighedskrav  

Alle de nordiske lande har tilgængelighedskrav, der indebærer, at funktionshindrede skal kunne 

bruge og leve i bygninger så godt som muligt. Det har alle nordiske lande haft i en årrække, 

men tilgængelighedsområdet fik et løft efter indgåelse af FN-konventionen om rettigheder for 

personer med handicap i 2009, som alle de nordiske lande, og over 100 lande samlet, har 

ratificeret.  

For byggepolitikken er det centrale i konventionen artikel 9, som bla. fastslår handicappedes 

rettigheder til at have muligheder ”på lige fod med andre” til bygninger og anlæg - dækkende 

både inden- og udendørsarealer, faciliteter, mv. 

I praksis er det krav til størrelsen af badeværelser, entreer, gange og døre, mv., som skal sikre, 

at kørestolsbrugere kan bevæge sig frit, der har størst betydning. Andre væsentlige krav på 

byggeområdet vedrører krav til elevatorer og niveaufri adgang ude til bygningen. Andre krav 

vedrører blindeskrift på elevatorer mv. 

I nogle lande indebærer tilgængelighedskravene også hensyn til hørehæmmede (akustik) og 

hensyn til mentalt handicappede, som fx kan indebære krav til rumproportioner, way-finding, 

farver mv. 
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Ens størrelseskrav til rum, døre, 

gange, vinduer, trapper osv. ville give 

en virksomhed som os væsentligt 

bedre mulighed for at tilbyde 

standardiserede og brugbare billige 

boliger i hele Norden, end vi har i dag. 

Jens Spangenberg, vd, Boklok.  

Handicapkonventionen dikterer ikke, hvorledes disse forhold skal udformes i praksis, idet 

området internationalt, og i mange lande, er ”case law”, fastlagt gennem domstolsafgørelser. 

På den baggrund har de nordiske lande, på forskellig måde, præciseret størrelseskrav til - bl.a. - 

de nævnte forhold. 

Den bygge- og socialpolitiske debat har bl.a. omfattet, i hvilket omfang tilgængelighedskrav, der 

fordyrer byggeri, bl.a. ved at forudsætte større arealer end ellers, skal vejes op mod 

økonomiske eller pladsmæssige hensyn. Det er især ved byggeri af små lejligheder - herunder 

legligheder til lavindkomstgrupper som fx studerende eller pensionister - at der kan være et 

dilemma mellem tilgængelighedshensyn og andre hensyn.   

Der findes i de fleste nordiske lande derfor dispensationsmuligheder for nogle af 

tilgængelighedskravene, fx ved ombygninger og renovering af ældre ejendomme. 

Det er imidlertid den generelle holdning i alle de nordiske lande, at tilgængelighedskravene bør 

gælde universelt og fx ikke kan indfris ved i etagebyggeri at indrette lejligheder i stueetagen 

handicapvenligt, men ikke i resten af bygningen. 

Oven i kravene om tilgængelighed for handicappede kommer et krav om almene brugerhensyn.  

Et eksempel på dette er krav til trappetrins højde og bredde, hvor der er små og uforklarlige 

forskelle mellem de nordiske lande. Et nordisk eksempel på en virksomhed, der ville have store 

fordele af harmoniserede størrelseskrav, er Boverket, jf. boksen. 

De fleste entreprenører, vi har talt med, som bygger, 

eller overvejer at bygge, i flere nordiske lande peger på 

den forskellige udformning af tilgængelighedskravene 

som en særlig byrdefuld barriere, der hæmmer et 

integreret nordisk byggemarked. Det gælder både fordi 

det kræver ressourcer at sætte sig ind i andre landes 

regelsæt, men også fordi regelforskellene hæmmer de 

stordriftsfordele og læringsbesparelser, der ligger i at 

kunne genbruge bygningsdesign fra andre byggerier. Rumstørrelser, der er forkerte, kan 

endvidere ikke ”udbedres”, når først byggeriet er gået i gang. 

Den svenske bygningsmyndighed (Boverket) har endvidere tilkendegivet, at den eksisterende 

måde at sikre funktionshindrede fuld adgang til bygninger i det svenske bygningsreglement er 

innovationshæmmende. Fx vil størrelseskravene til baderum, for at de kan udnyttes af personer 

i kørestol, afhænge af designet af toiletter, håndvaske, badefaciliteter mv. - og absolutte 

størrelseskrav kan derfor være en dyr måde at sikre tilgængeligheden på, som i stedet fx kunne 

klares med baderumsudstyr, der fylder mindre. 
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En harmonisering af byggereglementernes kapitler om tilgængelighed vurderes derfor - både i 

relation til det forventede administrative arbejde og den forventede politiske modstand - at 

skulle prioriteres højt på listen over mulige nordiske byggepolitiske initiativer2. 

 

Forslag 2. Harmoniserede sundhedskrav 

Sundhedskravene i de nordiske landes bygningsreglementer er gradvist blevet skærpet 

igennem de sidste årtier. Det skyldes først og fremmest både at et stigende velstandsniveau har 

gjort det naturligt for mange at efterspørge byggeri, der giver større komfort, velvære og 

sundhed. Samtidigt har bygge- og sundhedsforskningen givet gradvist større viden om forhold i 

bygninger, der påvirker menneskers sundhed, og på hvilken måde dette sker. 

De vigtigste sundhedspåvirkende forhold i bygninger er: 

 

 Lysforhold 

 Lydforhold og støj 

 Luftskifte, træk mv. 

 Radon 

 Skimmelsvampe mv. 

 

Lysforhold omfatter både at undgå blændende lys og tilstedeværelsen af en vis mængde 

dagslys - normalt målt gennem den såkaldte dagslysfaktor. 

Lydforhold omfatter at begrænse støj fra omgivelserne (især trafikstøj) - men også at begrænse 

støj fra bygningsinstallationer og at begrænse resonanseffekter - samt ikke mindst nabostøj. 

Luftskifte drejer sig både om at sikre et tilpas højt generelt luftskifte og at undgå træk. 

Radonreglerne er blevet opprioriteret i nogle lande omkring år 2000 som følge af øget viden 

om, at radon er kræftfremkaldende. Radon kommer fra undergrunden, og omfanget heraf er 

stærkt lokalt betinget. Den kræftfremkaldende virkning af radon er for den enkelte stærkt 

korreleret med andre faktorer, især rygning - men i hele Norden dør der mere end 1000 

mennesker om året på grund af radon3. 

                                                           
2
 Den danske Trafikstyrelse foreslår, at de nordiske handicaporganisationer som led i en sådan proces opfordres til 

at koordinere deres ønsker til nordisk byggeris tilgængelighed. Trafikstyrelsen har tidligere været skeptiske over 
for et nordisk samarbejde på tilgængelighedsområdet, men kan se fordelene, hvis de nordiske 
handicaporganisationer vil være i stand til at koordinere deres ønsker til byggereguleringen. 
3
 Kilde: www.indeklimaportalen.dk 
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Skimmelsvampe mv. er afledt af problemer med fugt, der igen skyldes manglende ventilation, 

isolering og rengøring/vedligeholdelse. Skimmelsvampe kan kortvarigt give hovedpine og 

åndedrætsbesvær og ved længere påvirkning varige sundhedsskader4. 

Generelt gælder, at der ikke kan trækkes en skarp grænse mellem komfort- og 

sundhedsforhold. Hvad der for nogle mennesker ”bare” er et komfortspørgsmål, kan for andre 

være en væsentlig sundhedsbelastning. Et andet generelt forhold er, at sundhedskravene som 

hovedregel er omkostningskrævende, hvis de rejses i forhold til eksisterende byggeri, eller sent 

i et projekteringsforløb. Hvis byggeriets parter er opmærksomme på dem fra starten af 

projekteringsfasen, vil de normalt være væsentligt billigere at indfri. 

I forhold til andre lande har alle de nordiske lande høje sundhedskrav. I det store og hele ligger 

de nordiske landes sundhedskrav på samme niveau. Men de er forskellige i detaljen - både mht. 

kvantitative niveauer for de enkelte forhold, men også i en række tilfælde mht. målemetoder. 

Samtidig er flere af kravene teknisk komplekse, og det kræver erfaring og dokumentation at 

sikre dem. Flere byggeeksperter, vi har talt med, udtrykker det sådan, at det først er, når 

bygningen er færdig, at det helt præcist kan vurderes, om kravene er opfyldt. Mange mindre 

afgivelser opdages aldrig, men større afvigelser giver byggevirksomhederne en risiko for 

erstatningskrav. 

De forskellige sundhedskrav er derfor en væsentlig barriere for et integreret nordisk 

byggemarked, og vi vurderer, at der på sigt vil være et væsentligt omkostningsbesparende 

potentiale ved at harmonisere dem. 

 

Forslag 3. Harmoniserede brandkrav 

Alle de nordiske lande har også krav til byggeri, der skal reducere risikoen for brand. Dette 

område er også teknisk, og fylder væsentligt mindre i debatten og byggeregulering end 

sundhedskravene. 

Blandt de vigtigste brandkrav er krav om et undgå brandbare materialer i en række 

sammenhænge (fx at undgå brandbar isolering), således at brand ikke opstår; krav om 

brandsikker adskillelse, der hindrer brand i at brede sig (etageadskillelse, brandvægge, 

brandmure, brandsikre døre mv), krav om brandalarmer og sprinklere mv; og endelig krav om 

at bygninger kan rømmes hurtigt ved brand (flugtveje, tydelig skiltning) mv. 

Selv om brandkrav sjældent diskuteres politisk, er de alligevel følsomme, fordi for lempelige 

brandkrav eller manglende overholdelse kan forårsage mange menneskers død. 

Brandsikkerheden i moderne byggeri er høj i alle nordiske lande, men de eksperter, vi har talt 

med, tilkendegiver, at Danmark har de skrappeste krav. Det betyder især, at større 

                                                           
4
 Endelig kan emission af partikler og dampe mv. skade menneskers sundhed. Reglerne på dette område er dog 

primært fastsat i standarder og ikke i bygningsreglementerne. 
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lagerbygninger, der ofte er ubemandede, er væsentligt dyrere (20-30 pct.) at opføre i Danmark 

end fx i Sverige. 

De danske regler er mere komplicerede end i andre lande, fordi Danmark anvender 6 

anvendelseskategorier, 4 risikoklasser og 4 brandklasser, dvs. i alt (i princippet) 96 klasser. De 

nordiske lande er endvidere forskellige med hensyn til, hvordan man måler, hvor hurtigt 

acceptkriterierne udløses ved en brand, nemlig koncentrationen af giftige dampe, manglende 

sigtbarhed og høj temperatur. 

Der er endvidere forskellige regler i Norden med hensyn til, i hvilke bygninger det er tilladt at 

bruge brandbart isoleringsmateriale, især polyisocyanat. De brandeksperter, vi har talt med, 

peger på, at en harmonisering af bygningsklasserne og af proceduren for brandteknisk 

dimensionering og måling af acceptkriterierne vil være hensigtsmæssig. 

I alle de nordiske lande betyder brandkravene, at større brandulykker med mange omkomne er 

sjældne. Den forskellige og detaljerede udmøntning af brandkravene i de nordiske lande 

betyder, at der også på dette område vil være en gevinst ved en nordisk harmonisering af 

reglerne. Det kan dog være politisk vanskeligt i Danmark at gennemføre en nordisk 

harmonisering. 

3.3 Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) 
Mens bygningsreglementerne kun i begrænset omfang er EU-reguleret, er handel med 

byggevarer en del af Det Indre Marked i EU og EØS. EU´s Byggevaredirektiv fra 1989, som var en 

del af lovgivningen om Det Indre Marked, blev med virkning fra den 1. juli 2013 til 

Byggevareforordningen. Et direktiv skal implementeres af de enkelte EU-lande, mens en 

forordning har direkte retsvirkning. Ændringen fra direktiv til forordning var således et forsøg 

på få det indre marked til at fungere bedre på området for byggevarer. 

Forskellen mellem den indre marked for byggevarer og for andre varer (og tjenesteydelser) er, 

at Byggevareforordningen kun sikrer, at byggevarer, der er CE-mærkede, og hvor producenten 

eller importøren har deklareret varens egenskaber efter standardiserede normer og 

målemetoder, kan handles frit over grænserne. Forordningen bestemmer ikke, om byggevaren 

rent faktisk må anvendes i et konkret byggeri - det afgøres af nationale regler. 
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EU har i de senere år evalueret 

Byggevareforordningen og er på 

den baggrund på vej med et 

forslag til en ny, revideret 

forordning. Evalueringen har vist, 

at Byggevareforordningen ikke 

har virket efter hensigten. Nogle 

aktører vurderer, at det er blevet 

nemmere at sælge og købe 

byggevarer fra andre lande, men 

en del aktører vurderer på den 

anden side, at der ikke er sket 

mærkbare ændringer. Et af EU-Kommissionens arbejdspapirer5 viser dog, at den gennemsnitlige 

importkvote for byggevarer er steget, jf. figuren, men at den dog stadig ligger væsentligt under 

importkvoten for andre industrivarer. 

   

Forslag 4. En fælles nordisk indsats for at afskaffe nationale produktkrav  

EU har som nævnt en byggevareforordning, der regulerer salg og markedsføring af byggevarer i 

hele EU. Også Norge og Island er som EØS-medlemmer omfattet af forordningen. 

Forordningen, der blev vedtaget i 2011 og trådte i kraft i 2013, erstattede det tidligere 

byggevaredirektiv - som blev ændret til den direkte virkende forordning, fordi mange landes 

implementering af direktivet var utilfredsstillende. 

Forordningen betyder, at alle CE-mærkede byggevarer kan handles frit mellem alle EU- og EØS-

lande. Forordningen betyder imidlertid ikke, at produkterne frit kan anvendes i byggeri, idet det 

er tilladt for de enkelte lande at stille krav både til bygningernes funktion og performance (dvs. i 

bygningsreglementerne) som i praksis forhindrer brug af en række lovlige byggevarer. For det 

andet er det generelt tilladt for landene at fastholde produktkrav, som var gældende i 2013, da 

forordningen trådte i kraft. 

I den evaluering af Byggeforordningen, der er beskrevet ovenfor, har EU-Kommissionen oplistet 

en række muligheder for at stramme op, som skal drøftes politisk. Som et væsentligt input til 

denne drøftelse - og for samtidig at skabe et mere integreret nordisk byggemarked - kunne det 

have afgørende effekt, hvis alle de nordiske lande ville gå sammen om først at kortlægge, hvilke 

nationale produktkrav, de nordiske lande stadig har. Et næste skridt kunne være en ”omvendt 

procedure”, hvor de nordiske forpligtede sig til inden for en given tidsramme at afskaffe alle 

tilbageværende produktkrav, hvor der ikke foreligger en særligt god begrundelse. 

                                                           
5
 EU, 2019: Analysis of production and trade data on construction products, March 2019  

Figur 1. Intra-EU handel med byggevarer, pct. af produktion 
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Vi ser en nordisk Product Data 

Template-organisasjon som et viktig 

tiltak for å fremme industriens 

konkurransekraft på - men dette vil 

også  gi samfunnet, byggherrer og alle, 

som bruker bygninger - dvs. oss alle 

sammen - et bedre, billigere og mer 

bærekraftig byggeri. Jøns Sjøgren, Adm. 

direktør, Byggevareindustriens 

Forening, Norge.  

 

Det er dog også klart, at et sådant initiativ ville støde på politisk modstand. Baggrunden for en 

del af produktkravene er en lobbyindsats fra byggevareproducenter, som ser en fordel i at 

kunne begrænse importkonkurrencen. 

De nordiske lande har imidlertid påbegyndt et samarbejde, som vi finder nyttigt, om at 

tilvejebringe et fælles grundlag for mandater for et nyt CPR Aquis, dvs. de europæiske 

harmoniserede standarder, ydelsesbeskrivelserne og det tilhørende regelgrundlag. Vi ses dette 

projekt som et nyttigt forprojekt, som med fordel kan resultere i en politisk beslutning om en 

fælles nordisk tilgang på dette område. 

   

Forslag 5. Nordisk samarbejde om en metodik for en gennemgribende digitalisering af 

byggevareindustrien (Product Data Templates) 

En global udfordring for byggeriet i hele verden er, at byggesektoren ikke er blevet digitaliseret 

i det omfang, mange for ti år siden forventede. Det har bidraget til lavere produktivitet på 

mange måder - både fordi rådgiveres, entreprenører og bygningsejere kun i begrænset omfang 

kan genbruge hinandens data, men også fordi international handel med byggevarer og 

beregninger af byggevarers egenskaber i den færdige bygning hæmmes af mangel på en fælles 

data-metodik for byggevarer. 

Det vurderes derfor, at et nordisk samarbejde om at udvikle fælles Produkt Data Templates 

(forkortes PDT, eller dataskabeloner for byggevarer) vil kunne fremme tre formål på en gang: at 

øge digitaliseringen af byggevareindustrien og dermed også af entreprenørernes og rådgivernes 

virksomheder, at øge den internordiske samhandel med byggevarer, og at øge nordiske 

byggevirksomheders internationale konkurrenceevne.  Endelig vil en sådan digitalisering også 

skabe et godt grundlag for flere af de andre mulige initiativer, som er nævnt i denne rapport, 

herunder en harmoniseret anvendelse af EPD´er og PEF´er, samt harmoniserede LCA-metoder.   

De fleste ydelsesbeskrivelser på byggevarer er ikke digitaliserede, og foreligger kun i fysisk form 

eller som scannede PDF-filer. Nogle datavirksomheder, og enkelte større byggevirksomheder, 

har deres egne systemer til kategorisering og beskrivelse af byggevarer, men der findes ingen 

velfungerende, fælles systemer. 

Der findes to internationale standarder for PDT´er på 

byggeområdet. ISO (TC 59 SC 13) og CEN (TC 442) har 

udviklet og publiceret to vigtige standarder, som skal sikre 

at produktinformation bliver entydig og maskinlæsbar, 

nemlig EN ISO 23386 -standard for  entydige definitioner af 

byggeri  og byggevarers egenskaber,  og EN ISO 23387 -

standard for datastruktur for byggevarer, bygningsdele og 

byggerier. Disse standarder skal lægges til grund for det 

nordiske arbejde. 
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For at koordinere arbejdet kan der med fordel etableres en nordisk non-profit organisation, 

som kan koordinere arbejdet med at etablere et nordisk PDT-system. Byggevareindustriens 

Forening i Norge har, i samarbejde med Direktoratet for Bygningskvalitet, etableret et norsk 

PDT-organisation, som med fordel kan bredes ud til en samlet, nordisk PDT-organisation. 

PDT- organisationen skal:   

 Koordinere udarbejdelsen af PDT´er for byggevarer i samarbejde med produkteksperter, 

bygherrer og rådgivere mv. som beskrevet i EN ISO 23387  

 Udvikle og etablere en digital platform for distribution af PDT'er på flere sprog. Alle 

standarder i Europa skrives på fransk, engelsk og tysk. PDT'erne skal oversættes til norsk, 

svensk og dansk. En fælles platform skal håndtere governance og sikre at egenskaberne er 

entydigt beskrevet   

 Distribuere PDT'er gennem et API (Application Programming Interface) for brugerne  

 Udvikle en bæredygtig forretningsmodel for PDT platformen  

 Varetage Intellectual Property Rights (IPR) 

 

Muligheden for at etablere en sådan organisation er rejst i vores interview med 

Byggevarindustrien i Norge. Vi er enige i, at der I høj grad vil være “nordisk nytte” af at etablere 

en sådan organisation på nordisk plan, idet der vil være flere om at dele omkostningerne, og 

indflydelsen på arbejdet på området i EU og i de internationale standardiseringsorganer vil 

være klart større, hvis alle nordiske lande går med. 

 

Forslag 6. Harmonisering af Eurocodes-tillæg og regler vedr. statik 

Eurocodes er fælles europæiske normer for dimensionering, bæreevne og opførsel af 

bygningsværker, som har været en forpligtende del af byggereglerne i EU siden 2009. De 

omfatter en række forskellige områder som generel sikkerhed (Eurocode 0), lasteevne 

(Eurocode 1), beton- og stålkonstruktioner (Eurocode 2 og 3), komposit-, træ- og 

murværkskonstruktioner (Eurocode 4-6), geoteknik (Eurocode 7), seismik (Eurocode 8), osv. 

Reglerne er indført for at fremme sikkert byggeri samt for at gøre det nemmere for 

entreprenører og ingeniører at arbejde i hele EU. 

Det er tilladt for landene at have tilføjelser - såkaldt nationale annekser - til disse Eurocodes. 

Det kan i nogle tilfælde være velbegrundet, fx hvis man skal bygge i områder med ekstra risiko 

for jordskælv, jordskred, orkaner, svære muligheder for fundering, osv. Et andet eksempel er 

den ekstra risiko for svær snelast i nordlige områder. 

Alle de nordiske lande har sådanne tillæg, men flere af de byggeeksperter, vi har talt med, 

vurderer, at omfanget af disse tillæg går videre end nødvendigt. Fx har Danmark pt mere end 

40 nationale Eurocodes-annekser.   

Der vurderes derfor at være et potentiale for en væsentlig reduktion af de nationale Eurocodes-

annekser - både i Europa og i Norden. De nordiske standardiseringsorganisationer har igangsat 
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et fælles arbejde med at kortlægge de nationale tillæg. En politisk opbakning til dette arbejde, 

og et styrket mandat om at udarbejde forslag til færre tillæg, eller harmoniserede nordiske 

tillæg, kunne på sigt skærpe konkurrencen i byggeriet i Norden ved at gøre det nemmere for 

byggevirksomheder at arbejde på tværs af landegrænserne. Men det vil også kunne virke som 

en inspiration forandre europæiske lande. 

Høje bygninger, samt komplicerede bygninger, og bygninger, hvor sammenbrud eller 

sammenstyrtning kan koste mange menneskeliv, er i sagens natur underkastet særligt strenge 

krav i alle nordiske lande. 

I de nordiske bygningsreglementer er disse krav beskrevet opdelt efter bygningernes såkaldte 

konstruktionsklasse, sikkerhedsklasse eller konsekvensklasse (de nordiske lande bruger lidt 

forskellige betegnelser). Ved byggeri af bygninger i høj konstruktionsklasse - som både kan 

være bygninger med offentlig adgang, hvor der færdes mange mennesker, eller særligt høje 

bygninger - stilles særligt høje krav, både i projekteringsfasen og i byggefasen, men også til 

anvendelse af eksperter med erfaring i sådanne byggerier. I de højeste konstruktionsklasser 

kræves også granskning og godkendelse gennem certificerede tredjeparts-statikere, der ikke 

må have andre interesser i byggeriet. 

Disse systemer betyder, at sammenbrud af høje eller komplicerede bygninger i Norden er 

meget sjældne. 

De nordiske regler på dette område vurderes - lige som på mange områder - at have et 

nogenlunde ens grundlag, bl.a. fordi der foreligger en række internationale standarder på 

området. Men samtidigt er der en række mindre forskelle i udmøntningen af disse 

internationale standarder, hvilket gør det sværere for nordiske virksomheder at bygge i andre 

nordiske lande. Der er også forskel på, hvordan bygninger indplaceres i klasser, samt på 

hvordan kontrollen er indrettet. 

Markedet for byggeri af meget høje bygninger (over fx 12 etager) er i dag beskedent, men må 

antages at vokse fremover i kraft at befolkningstilvækst, urbanisering, og mangel på 

byggegrunde i de største byer. Dette marked må derfor antages at få stigende betydning. Det 

kan derfor være en god ide at beskrive forskelle og ligheder mellem de nordiske lande på statik-

rådet med henblik på at vurdere mulighederne for at harmonisere reglerne på området6. 

Det kan tilføjes, at der under det finske formandskab for Nordisk Ministrråd (og dermed også 

EK-N) er nedsat en gruppe, der som et første skridt skal belyse og beskrive de nordiske landes 

Eurocodes-annekser. Dette arbejde kan danne et grundlag for en begyndende harmonisering 

som beskrevet ovenfor.  

 

                                                           
6
 Harmoniseringerne bør også omfatte fastsættelsen af såkaldte sikkerhedsmarginer, dvs. hvor meget 

sandsynligheden for givne hændeler kan være. 
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Forslag 7. En koordineret håndhævelse af CE-mærkningen (kontrol af ydelses-deklareringer) 

Byggevareforordningen betyder som nævnt, at CE-mærkede byggevarer kan handles frit i hele 

Europa. 

Ved at stille ens krav til produkter gennem EU-lovgivning (direktiver) reducerer man tekniske 

handelshindringer. Samtidig sikrer man, at de nationale myndigheder i et enkelt EU-land ikke 

kan stille strengere krav til et produkt end de krav (for at det lovligt må sælges i hele EU og EØS-

området), der er formuleret i det pågældende direktiv. 

CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. 

CE-mærket er altså ikke et kvalitetsmærke. Men kravene i lovgivningen tager udgangspunkt i 

miljøhensyn og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Her er det vigtigt at bemærke, at CE-

mærkning ikke i alle tilfælde betyder, at produktet er blevet testet. For nogle produkter er der 

ikke krav om prøvning, mens der for andre produkter, fx farlige maskiner, er krav om, at de skal 

prøves af en uafhængig instans – en tredjepart.  

Ansvaret for at CE-mærke et produkt ligger hos producenten eller hos importøren, hvis varen er 

produceret i et tredjeland. Denne skal udstede en såkaldt Overensstemmelseserklæring, der 

beskriver produktegenskaberne, og at produktet overholder alle relevante EU-krav. 

Kontrollen med, om CE-mærkede produkter lever op til overensstemmelseserklæringen, 

varetages af det enkelte EU-land. Det kan ske både aktivt - dvs. på kontrolmyndighedens eget 

initiativ - eller passivt, dvs. når der foreligger klager fra forbrugere eller konkurrerende 

byggevirksomheder. Generelt er den aktive kontrol med CE-mærket meget begrænset i alle EU-

lande. Det er med til at give dårligt byggeri - og til at forringe økonomien hos de virksomheder, 

der lever op til kravene, eller producerer byggematerialer af høj kvalitet. 

Spørgsmålet om mere aktiv kontrol er primært et spørgsmål om økonomi og ressourcer. Hvis 

CE-mærkede produkter ikke lever op til kravene, kan producenten eller importøren pålægges at 

dække omkostningerne til kontrollen, men dette kan selvsagt langt fra dække alle 

omkostningerne til alle kontrollerne. 

Et nordisk samarbejde om kontrol af CE-mærkede byggevarer kunne give en væsentlig mere 

omkostningseffektiv kontrol, hvilket ville være til fordel på byggemarkedernes effektivitet. 

3.4 Forslag vedr. bæredygtighed 
Bæredygtighedsområdet er udskilt som et særligt tema, fordi der i disse år er stærkt politisk 

fokus på området. Fokusset skyldes primært klimakrav og det forhold, at byggeriet er en af de 

mest energi- og CO2-intensive sektorer i vores økonomier. Ud over, at både byggeprocessen og 

produktionen af mange byggevarer er energikrævende, gælder dette i særlig høj grad 
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produktionen af cement og beton, som ligger bag 7-8 pct. af den samlede, globale CO2-

emission.7 

Det er imidlertid ikke nemt at gøre byggeriet mere bæredygtigt - det kræver initiativer over en 

bred front. Den generelle bevægelse i alle nordiske lande er, at et ensidigt fokus på 

energiforbruget til drift i bygninger til opvarmning, varmt vand og ventilation i bygningens 

levetid er ved at blive erstattet af et øget fokus på klimaaftrykket ved opførelsen af bygningen. 

Selv om energi- og klimaforhold er centrale, og de derfor ligger bag de fleste forhold i denne 

rapport, er der dog også fokus på andre bæredygtighedsforhold. Det gælder først og fremmest i 

det, man måske kan kalde ”næste generation” af bygningsreglementer, som på EU-plan er 

udfoldet i ”Levels” og i Danmark i den Frivillige BæredygtighedsKlasse (FBK), jf. forslag 9. 

 

Forslag 8. En nordisk standard for opgørelse af LCA-klima-fodaftryk af byggeri 

Alle de nordiske lande er på vej mod at have en elproduktion, der er CO2-neutral (sol, vind, 

biomasse, geotermi, vandkraft og atomkraft). Det fjerner ikke behovet for regler, der reducerer 

el- og energiforbruget i nye bygninger, idet energibesparelser i bygningsmassen reducerer 

behovet for investeringer i produktionskapacitet i elproduktionen. Men i forhold til de 

betydelige udfordringer med at reducere klimabelastningen mærkbart inden 2030 og at blive 

klimaneutrale inden 2050, som alle nordiske lande står over for, vil fokus i de kommende år 

skifte til grænser for byggeris samlede klima-fodaftryk. 

Når nye bygningers klimaaftryk opgøres efter et LCA-princip (life cycle assessment), laves en 

totalberegning, hvor både klimabelastningen ved produktion af byggematerialer og transport af 

disse til byggepladsen, klimaaftrykket af byggeprocessen (dvs. på byggepladsen), det 

efterfølgende energiforbrug til bygningens drift i hele dens levetid, klimaaftrykket ved 

udskiftning af byggedele med tidsbegrænset holdbarhed, samt endelig klimaaftrykket ved 

nedrivning og bortskaffelse indgår. Sådanne LCA-beregninger er komplekse, fordi de kræver en 

lang række data for fx energiforbrug ved produktion, de enkelte bygningsdeles levetid og 

vedligeholdelsesomkostninger. I en række tilfælde, hvor man ikke kan skaffe konkrete data for 

disse forhold, foreligger der værktøjer med ”default-værdier”, som man kan bruge i denne 

situation. 

I alle nordiske lande er der erfaringer fra en række byggerier med, hvordan disse LCA-

beregninger kan udføres. Der er imidlertid et stykke vej fra, at sådanne erfaringer foreligger, til 

at man kan indføre bindende krav i bygningsreglementerne med LCA-grænser. Men i alle 

nordiske lande er der aktører i byggeriet, og forskningsinstitutter, der presser på for indførelsen 

af sådanne krav. 

                                                           
7
 Kilde: www.chathamhouse.org 
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I Danmark, hvor både entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, 

byggematerialeleverandører og fagbevægelsen har deltaget i et såkaldt Klimapartnerskab for 

Byggeri og Anlæg, har partnerskabet peget på en række initiativer, som både vil reducere 

klimabelastningen ved drift af den eksisterende bygningsmasse og klimabelastningen ved 

nybyggeri. For så vidt angår regulerings-krav anbefaler partnerskabet, at der i den nyligt 

indførte, Frivillige Bæredygtighedsklasse, allerede indføres bindende LCA-krav i 2021, og at der 

indføres generelle LCA-krav i alt nybyggeri fra 2023. Den 5. marts 2021 er der indgået en bred 

politisk aftale i Danmark, som indebærer, at der fra 2023 stilles krav til byggerier over 1000 m2 

om et CO2-aftryk på højst 12 kg CO2-ækvikvalenter pr m2 pr år. Fra 2025 er det planen dels at 

sænke denne grænse (hvor meget er ikke afgjort, men ”fx” til 10,5 kg CO2/m2/år) og at den skal 

gælde alt byggeri. I Den frivillige Bæredygtighedsklasse vil grænsen fra 2023 være 8 kg CO2/m2/ 

år og fra 2025 7 kg CO2/m2/ år. 

I Sverige er det Boverkets vurdering, at der er et stærkt politisk pres for, at Boverket i 

samarbejde med byggesektoren og forskere udvikler LCA-standarder, som kan gøres bindende i 

løbet af 1-2 år. I Finland er der et lignende pres. Sverige og Finland har endvidere koordineret 

deres datagrundlag for LCA-beregningerne. 

En del af datagrundlaget for LCA-opgørelser kan med fordel bygge på europæiske standarder. I 

en række EU-lande uden for Norden er der også overvejelser om at opbygge erfaringer med 

LCA-værktøjer.  

Dette er baggrunden for, at Nordisk Ministerråd (MR-Vækst) allerede har igangsat en række 

initiativer på dette område, med et ganske betydeligt projekt. Projektet indeholder en række 

wp´er (work packages). Den største af disse (WP1) omhandler netop LCA-metoder og 

indebærer en omfattende vidensdokumentation og videndeling, men også initiativer til at 

udarbejde fælles normer, fælles regnemetoder (herunder fælles reference- eller defaultværdier 

for byggevarer, hvor der ikke er nærmere dokumentation for fx forventet levetid) samt fælles 

databaser med data for bl.a. byggevarers egenskaber. 

Det er vores vurdering, at hvis det kan lykkes at harmonisere analysemetoderne og som næste 

skridt at stille harmoniserede LCA-krav, vil dette være et vigtigt skridt mod et mere integreret 

nordisk byggemarked. 

  

Forslag 9. Fælles nordisk frivillig bæredygtighedsklasse, kompatibel med Levels (EU) 

I alle de nordiske lande er der i disse år stort fokus på bæredygtigt byggeri. Det afspejles i 

politiske drøftelser, men også i bygherrers efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri, og mange 

forskellige organisationer og mærkningsordninger for bæredygtigt byggeri. 

Bæredygtighedsbegrebet er imidlertid ikke præcist, og det meget store antal forskellige 

ordninger kan gøre forbrugere og bygherrer forvirrede, kan reducere markedets effektivitet og i 
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værste fald gøre det nemmere for useriøse virksomheder at ”greenwashe” deres 

byggeprojekter. 

Ingen lande har endnu egentlige, lovfæstede bæredygtighedskrav, der er formuleret efter en 

sammenhængende bæredygtighedsfilosofi. Men mange af de forhold, der indgår i de fleste 

bæredygtighedsordninger - energiforbrug, sundhedsforhold, bymiljø-forhold (herunder hensyn 

til omgivelserne, bebyggelsesprocenter, krav om begrænset afstand til kollektiv transport oma.) 

indgår i alle de nordiske landes bygningsreglementer. 

Der findes også en række private mærkningsordninger i Norden - og i andre lande. På Nordisk 

plan findes Svane-mærkningen, der har en række krav til såvel energiforbrug som til materialer 

og sundhedsforhold. Kravene til svanemærket byggeri er tildels ens mellem de nordiske lande, 

men energikravene er fx forskellige og kræver fx et 10 pct. mindre forbrug end de til enhver tid 

gældende lovkrav i hvert enkelt land. 

Alle de nordiske lande har Green Building Councils, der arbejder for at udbrede bæredygtigt 

byggeri, alle opbygget som non-profit organisationer. I Danmark anvender GBC det tyske 

DGNB-koncept (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som er et koncept, der 

hovedsageligt er open source, og er relativt detaljeret og datakrævende. I Norge anvender GBC 

det britiske Breeam-system (Building Research Establishment Environment Assessment 

Method), som er lidt enklere og fokuserer på LCA-opgørelser (miljøpåvirkningen over 

bygningens levetid). Nogle norske bygherrer anvender også det amerikanske LEED-system 

(Leadership in Energy and Environmental Design). Det svenske GBC anvender mest Breeam, 

men også det svenske Miljöbyggnad-koncept samt Well-mærket, som primært fokuserer på 

sundhedsforhold. Det finske GBC fokuserer bla. på klimabelastning, på cirkularitet (genbrug) og 

på anvendelsen af træprodukter. 

I Danmark har byggemyndighederne offentliggjort en Frivillig Bæredygtigheds-Klasse, 

udarbejdet af myndighederne og med bred inddragelse af branchen. Det er tænkt som et bred 

klasse, der skal inddrage alle relevante bæredygtighedsforhold. Det indeholder 9 principper, 

nemlig Livscyklusvurdering (LCA), Ressourceanvendelse på byggepladsen, Totaløkonomi (LCC), 

Indeklima, Dokumentation af problematiske stoffer, Afgasning, Dagslys, Støj fra 

ventilationssystemer og rumakustik. 

Det danske FBK-system er udviklet over de seneste år. Regeringen har som nævnt meldt ud, at 

den vil gøre systemet til lovkrav allerede fra 2023, når erfaringerne fra den første aftestning er 

indhentet. 

Endelig er EU-Kommissionen ved at udvikle et bæredygtighedsværktøj for byggeri, som hedder 

Levels. Det findes i en beta-version, men skal videreudvikles i de kommende år. Hvis nordiske 

bæredygtighedsklasser skal være fremtidssikrede, skal de være kompatible med Levels. 

Det kan tilføjes, at både den svenske byggemyndighed (Boverket) og den finske (Department of 

the Built Environment) har tilkendegivet over for os, at der er en stærk politisk interesse for en 

hurtig udvikling af standarder, som kan gøre byggeri mere bæredygtigt. 
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I dette lidt kakofoniske billede virker det ikke realistisk at de nordiske lande hurtigt skulle kunne 

samles om en af de nævnte bæredygtighedsstandarder. Et mere realistisk forslag kunne derfor 

være at acceptere den nuværende forskellige tilgang, men igangsætte et arbejde, der kan lede 

til, at næste generation af de nordiske bygningsreglementer indeholdt en fælles, nordisk 

bæredygtighedsklasse, der også er kompatibel med Levels. Et sådant arbejde skal bygge på de 

erfaringer, der høstes i de næste to-tre år med byggeri, der lever op til de forskellige beskrevne 

standarder. 

    

Forslag 10. Harmoniserede metoder til energirammeopgørelser 

På sigt, når der er indført LCA-grænser for nyt byggeri i alle de nordiske lande, vil disse kunne 

erstatte de nuværende energirammer. Det skyldes, at CO2-belastningen ved de løbende 

energiforbrug til drift og opvarmning bliver stadigt mere klimaneutralt, især som følge af, at 

elproduktionen i alle de nordiske lande som tidligere nævnt forventes at være CO2-neutral i 

2030. Det betyder, at mindst 2/3 af klimabelastningen ved et byggeri, i hele dets forventede 

levetid, vil være CO2-belastningen knyttet til byggeprocessen og produktionen af 

byggematerialer. Samtidig indgår det løbende energiforbrug i bygningens levetid også i LCA-

opgørelserne. 

De fleste byggeeksperter, vi har talt med, vurderer dog, at LCA-kravene til energiforbrug og 

klimabelastning i en del år vil fungere parallelt med de klassiske energirammer. Disse opgør 

typisk energiforbruget som kWh pr år pr kvadratmeter bebygget areal. Det skyldes, at selv i en 

situation, hvor det løbende energiforbrug ikke belaster klimaet, så vil det beslaglægge en 

elproduktionskapacitet (eller en anden energikapacitet), som kan være en begrænset 

ressource. 

Disse grænser er forskellige i de forskellige nordiske lande - men de er også meget svære at 

sammenligne. Det skyldes tre forhold. For det første indgår energiforbruget typisk som det 

direkte energiforbrug, multipliceret med en såkaldt primærfaktor, der fx typisk er højere for 

elektricitet end for fjernvarme. For det andet afhænger det skønnede energiforbrug af en 

standardberegning, med antagelser om en given indetemperatur - typisk mellem 20 og 22 

grader - og en gennemsnitlig udetemperatur, som af klimatiske grunde varierer mellem 

landene. For det tredje afhænger nævneren - det opvarmede areal - af, i hvilket omfang 

ydermure, trappeopgange, kælder- og loftslokaler mv. medtages. I praktisk bygningsanvendelse 

kan nogle lokaler også være lejlighedsvist, men ikke fast opvarmede, hvilket kan gøre det 

vanskeligt med helt klare og ens regler. Der er også en række andre forskelle, fx vedrørende 

antagelser om vandforbrug, afgivelse af kropsvarme fra beboere, elforbrug til belysning, mv. 

Et yderligere eksempel på forskelle er, at det i Danmark har været muligt at reducere den 

beregnede energiramme ved, inden for visse grænser, at installere solceller på taget. 

Forskellene i måden at opgøre det bebyggede eller det opvarmede areal vil i øvrigt også have 

indflydelse på LCA-målene beskrevet ovenfor. 

Vi vurderer, at det ikke er realistisk at opnå ens energirammer i Norden. Det skyldes, at de 

klimatiske forhold er forskellige, og at landenes energisystemer er forskellige. Men det vil gøre 
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livet nemmere for byggevirksomhederne, hvis metoderne til beregning af energirammer blev 

harmoniseret så meget som muligt. Det anbefales derfor, at energimyndighederne nedsætter 

en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til en harmonisering af metoderne til opgørelsen af 

energirammer. Harmoniseringen bør med fordele tage udgangspunkt i de europæiske 

standarder for energirammer i byggeriet.  

Det kan tilføjes, at det er vores indtryk, at det politiske ønske om at prioritere lave rammer for 

det løbende energiforbrug også varierer mellem de nordiske lande. Det er muligt, at ens 

opgørelsesmetoder vil lægge et pres på de lande, der har de højeste rammer, til at reducere 

disse. 

 

Forslag 11. Harmoniserede energikrav til produkter (dels bygningsreglementets krav til 

vinduer, døre, mure osv., dels ECO-design-direktivet) 

Parallelt med, eller rettere som et stadigt vigtigere supplement til energirammerne beskrevet 

ovenfor, har de nordiske lande også isoleringskrav til en række byggekomponenter. Det drejer 

sig fx om ydermure, fundament, tag, yderdøre og vinduer. Der stilles også krav til 

varmegenvinding fra ventilationsluft og til virkningsgrad for varmepumper mv., når disse 

anvendes. 

Generelt vurderes materialers isoleringsevne ved den såkaldte u-værdi, som viser energitabet 

(målt i watt, dvs. Joule pr sekund) pr kvadratmeter pr grad temperaturforskel på inder- og 

ydersiden at materialet, dvs. w/m2K. Kravene til vægge er typisk en u-værdi på 0,2-0,3. 

For vinduer måles grænseværdien som Eref, der opgøres som det udadgående varmetab minus 

den indadgående lysenergi. Ved beregningen af den indadgående lysenergi tages højde for 

vinduets placering (især verdenshjørne, dvs. syd, nord, øst, vest). I Danmark er kravet i det 

gældende bygningsreglement, BR18, en Eref-værdi på (højst) nul - dvs. isoleringsevnen skal 

være så stor, at den udgående og indadgående varmemængde udligner hinanden. 

Antallet af denne type komponentkrav er vokset over tiden, og reglerne er dermed blevet mere 

komplekse. Men der er også opstået en debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt løbende at 

stramme energikravene mest muligt. 

Groft sagt falder kravene i to grupper. I den ene gruppe fordres en stadig teknologiudvikling og 

innovation for at leve op til kravene. Det gælder fx kravene til vinduer og ventilationsanlæg. I 

den anden gruppe kan kravene (forsimplet udtrykt) indfris ved fx at gøre isoleringslagene i 

mure, gulve, lofter mv. tykkere og tykkere. 

Især for den første gruppe er kravene typisk blevet strammet efter en tæt dialog med nationale 

producenter, så man kunne sikre sig, at de nationale producenter kunne følge med, og at 

kravene ikke fordyrede byggeriet urimeligt meget. Efterfølgende har det ofte vist sig, at 

fordyrelsen som følge af skærpede krav blev mindre, efterhånden som nye og bedre 

teknologier blev modne. 
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Men med en udvikling, hvor det løbende energiforbrug til bygningsneutralt er på vej til at blive 

klimaneutralt, er det ikke sikkert, at stramme energikrav er rentable og fornuftige - heller ikke i 

et klimaøkonomisk lys. Et eksempel er netop vinduerne. Et krav om en Eref-værdi på nul kræver 

som regel et tre-lags vindue. Det øger energiomkostningerne ved at producere vinduet. 

Endvidere er det ofte svært at sælge vinduerne i resten af verden, som har mindre stramme 

krav, og som måske aldrig vil få krav på nordisk niveau. 

Dertil kommer, lige som for de andre nævnte områder i denne analyse, at forskellige 

komponentkrav i de nordiske lande hæmmer en effektiv konkurrence på området og et 

integreret nordisk byggemarked. 

Dette taler for at gentænke i hvert fald nogle af de komponentkrav, som de nordiske 

bygningsreglementer har.   Det vil derfor være en god ide, som et led i en sådan gentænkning, 

at harmonisere området i videst mulige omfang mellem de nordiske lande. 

 

Forslag 12. Harmoniserede anbefalinger til brug af EPD´er og PEF´er for private bygherrer eller 

for statslige bygherrer 

Byggelovgivningen i de nordiske lande stiller ikke krav om de enkelte byggevarers 

miljøegenskaber, men stadigt flere bygherrer gør det. Det sker bla. ved at stille krav om EPD´er 

(Environmental Product Declarations) eller PEF´er (Product Environmental Footprint). De to 

systemer supplerer hinanden. 

EPD´er er erklæringer, eller deklarationer, om en byggevares egenskaber, baseret på en 

bagvedliggende livscyklusvurdering, der følger internationale standarder (ISO 14025 

standarden). En sådan erklæring kan udarbejdes af organisationer, der er godkendt til at 

foretage sådanne vurderinger. 

En PEF er et miljødokument, der også følger givne standarder, og blev søsat af 2013 for at rydde 

op i det meget store antal grønne miljøstandarder i EU. 

Flere private standarder, og nogle private bygherrer, kræver på en række områder anvendelse 

af især EPD´er, som for nogle byggevareproducenter opleves som fordyrende. Også norske 

statslige bygherrer kræver EPD´er samt overholdelse af visse minimumskrav for nogle 

byggevarer. 

Ifølge flere af de virksomheder, vi har talt med, er disse krav i nogle tilfælde velbegrundede, 

men i andre tilfælde ikke. I disse tilfælde betyder kravene, at byggeriet fordyres, uden 

nødvendigvis at gøre byggeriet mere miljørigtigt eller mere bæredygtigt. 

Det kan derfor være en god ide at kortlægge krav om EPD´er og PEF´er i de nordiske lande og 

vurdere, om kravene giver ”miljø for pengene”, eller om kravene er med til at hindre et 

integreret nordisk byggemarked. En sådan kortlægning kan også vurdere fordele og ulemper 
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ved at sætte miljøkrav, der går videre end lovens minimumskrav, ved offentligt eller ved 

statsligt byggeri. 

 

Forslag 13. Nordisk samarbejde om standarder for genbrugte byggematerialer (fx brugte 

mursten) 

Et andet vigtigt forhold, der indgår i diskussionerne om bæredygtighed, er spørgsmålet om 

genbrug og genanvendelse af byggematerialer, når en bygning rives ned. 

Nogle bæredygtighedseksperter peger på, at det mest bæredygtige er at minimere risikoen for, 

at en bygning skal rives ned eller demonteres. Det kan man gøre ved at gøre bygningen 

fleksibel, så den kan tjene mange formål, og ved at konstruere den, så det er let at ændre 

bygningen, fx ved at flytte vægge og lignende. 

I nedrivningssituationen sondres mellem genbrug og genanvendelse. Genbrug er, at materialer 

umiddelbart kan genbruges i den form, de har. Dette er sjældent muligt, og når det er muligt, 

giver det mest mening for mursten og tegl, som i princippet kan holde uendeligt, og hvor der 

endvidere ligger en stor klimabesparelse i ikke at skulle genproducere produktet. 

Genanvendelse er, når en byggevare knuses, smeltes eller omdannes på anden måde, og 

herefter igen bruges om byggeelement, evt. i en anden (ofte mindre værdifuld) funktion. 

Genanvendelse er normalt muligt for 80-90 pct. af byggematerialerne. 

Problemet med genbrug er, at det er vanskeligt at opnå en CE-mærkning af de genbrugte 

byggevarer, fordi man ofte ikke ved, hvem producenten er. Det er imidlertid ikke umuligt at få 

en CE-mærkning - men det er ofte uforholdsmæssigt dyrt, fordi genbrugte byggematerialer 

kommer i små partier. 

På områder (som for brugte mursten og tegl), hvor der ikke foreligger en harmoniseret 

standard, kan man udarbejde en ETA (European Technical Assessment). Det gøres på baggrund 

af et EAD (European Assessment Document), der er juridiske ligestillet med en harmoniseret 

standard. Med en etableret ETA kan den virksomhed, der opsamler og behandler de gamle 

mursten og tegl, få en CE-mærkning. 

I praksis er dette krævende og forudsætter processer, hvor stenenes trykstyrke, densitet, 

vedhæftningsstyrke mv. kan dokumenteres. Stenene kan typisk også kun anvendes i nogle 

funktioner (hvor skadevirkningen af revnede sten kan overskues). Endvidere skal stenene 

renses for gamle mørtelrester, hvilket ikke kan lade sig gøre med alle typer mørtel. 

Men et dansk projekt (Gamle Mursten, dokumenteret af Miljøstyrelsen, 2018: Genbrug af 

mursten) har gennemgået de beskrevne udfordringer og opnået CE-mærkning af gamle 

mursten. 
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Vi er ikke bekendt med, om der er lignende erfaringer i andre nordiske lande - og om, i hvilket 

omfang det er rentabelt at anvende gamle mursten. Men med den betydelige interesse for 

området vil vi anbefale, at området indgår i arbejdspakke 2 (wp2) i det igangsatte nordiske 

arbejde. 

  

Forslag 14. Nordisk samarbejde om dokumentation af træbyggeri 

Et andet område, som der har været en meget stor interesse for hos mange af de 

virksomheder, som vi har talt med, er træbyggeri. 

Der findes ikke nogen enkelt og klar definition af, hvad ”træbyggeri” dækker over. Næsten alle 

bygninger anvender træ i et vist omfang, om ikke andet fx til døre og gulve mv. Men nogle 

byggerier anvender træ som yderste beklædning af facader mv., og en del byggeri anvender 

også træ som bærende konstruktion. 

Der er mange - også gode - erfaringer med at anvende træ i byggeri. Og en ny begrundelse for 

at anvende træ er netop LCA-betragtningen beskrevet ovenfor i forslag 8. Når træ indgår i 

byggeri, på en måde, så træet kan holde i mange år, er der tale om en indlejring af den mængde 

CO2, der er tilgået træet under dets vækst, som i nogle sammenhænge kan begrunde, at træet 

anses for CO2-neutralt. 

I Norge, Sverige og Finland er der mange erfaringer med træbyggeri. I Danmark og i Island er 

der færre erfaringer. I Island skyldes det først og fremmest, at alt træ skal importeres. I 

Danmark skyldes de manglende erfaringer, at det danske klima er mere fugtigt end i den 

nordlige del af Norden. Det kan både give vedligeholdelsesproblemer, og problemer med at 

træet suger fugt, hvilket endvidere gør, at træet ”arbejder” (ændrer form). 

Problemet med anvendelsen af træ i fugtigt klima er dog blevet mindre, efter at der er udviklet 

stadig bedre metoder til imprægnering af træ.  

Et andet forhold, der indgår i vurderingen af træbyggeri, er risikoen for brand. Nogle af de 

byggeeksperter, vi har talt med, vurderer, at der i Danmark er en kulturel og historisk betinget 

skepsis over for træbyggeri, som går tilbage til flere store brande i København, herunder 

englændernes bombardement af København i 1807. Et problem ved brandsikring er endvidere, 

at de kendte brandhæmmende produkter til træ formentlig er kræftfremkaldende. 

Et mere integreret nordisk byggemarked vil således kræve, at det bliver nemmere at bygge med 

træ i Danmark. Der er imidlertid også ”oplevede” byggebarrierer mellem Norge og Sverige, og 

mellem Sverige og Finland, vedr. træbyggeri, som følge af forskellige byggetraditioner. 

De byggeeksperter, vi har talt med, understreger imidlertid, at de nordiske lande ikke har regler 

i bygningsreglementet, der hindrer træbyggeri. Undtagelsen er dog Danmark, hvor 

brandkravene vanskeliggør byggerier over 4 etager med træ som bærende konstruktion (indtil 
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sidst i 1990´erne var grænsen endda kun 2 etager). De danske byggevareproducenter, der 

anvender træ, finder denne regel urimelig og peger på gode erfaringer i andre nordiske lande 

med at bruge træ som bærende konstruktion. I Norge er der således opført et byggeri med 18 

etager med træ som bærende konstruktion. 

Den oplevede barriere vedr. træbyggeri, som vi har mødt, især i Danmark, skyldes imidlertid 

først og fremmest ukendskab - på grund af manglende erfaring - til, hvordan med træbyggeri 

bedst muligt, samt sikker og omkostningseffektivt, sikrer en opfyldelse af 

bygningsreglementernes krav om brandsikkerhed, statik og lydforhold mv. 

Dette kan bedst nås ved et samarbejde mellem de nordiske landes byggemyndigheder og 

vidensmiljøer om, hvordan træbyggeri kan beskrives og dokumenteres - på en forståelig og 

tilgængelig måde, så den kan kommunikeres til byggeriets parter. Der findes sådanne 

dokumentationer for de enkelte nordiske lande - også for Danmark, der har færrest erfaringer 

på dette område - men en fælles, nordisk eksempelsamling ville kunne yder et bidrag for at 

fjerne en markedsbarriere på dette område8. 

3.5 Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 
Et særligt område er de ordninger, som alle nordiske lande har, for godkendelse af særlige 

erhvervskompetencer i byggeriet. Det kan både dreje sig om medarbejderkompetencer og om 

virksomhedskompetencer. For virksomhederne er det kun Norge og Island, der har sådanne 

regler. 

Reglerne er skabt for at sikre kvalitet og sikkerhed i byggeriet - både af hensyn til arbejdsmiljøet 

i byggeriet (der i alle nordiske lande hører til de mest farlige brancher) og af hensyn til 

sikkerheden for brugerne af det færdige byggeri. Men virksomhederne betragter ofte reglerne 

som en væsentlig byrde, jf. kapitel 2, og at de derfor hindrer, at virksomhederne byder på 

byggeopgaver i andre nordiske lande. I andre tilfælde tilkendegiver virksomheder og 

organisationer (når de ikke citeres for det), at de hilser denne konkurrencebegrænsende 

virkning velkommen. 

 

Forslag 15. Nordisk aftale om gensidig anerkendelse for erhvervskompetencer (VVS´ere, 

elektrikere, kølemontører, elevator-eksperter mv) 

En af barriererne for bygningsarbejdere, der vil arbejde i et andet nordisk land, er 

anerkendelsen af kompetencer for medarbejdere, der skal have særlige kvalifikationer. 

Eksempler på det er elektrikere, VVS-medarbejdere, kølemontører, elevatorteknikere og 

truckførere. På alle disse områder kræves der en eller anden form for autorisation, der både 

kan fås gennem en erhvervsuddannelse samt, for personer med praktisk erhvervserfaring på 

området, gennem efteruddannelse i form af kurser. 

                                                           
8
 Et andet problem, som nogle peger på, er at man ofte kun anvender en lille del af træet, når der produceres 

byggevarer af træ - resten afbrændes, hvilket udgør en klimabelastning. 
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Kompetencekravet til disse grupper er begrundet i et hensyn til sikkerhed på arbejdspladsen 

samt sikkerhed og kvalitet i det færdige byggeri.  

Området har længe stået på det nordiske Grænsehindringsråds liste over prioriterede sager. 

Den afgørende internationale regulering er EU´s Servicedirektiv, som også Norge og Island har 

tilsluttet sig, og som i artikel 5.3 fastslår, at lande skal anerkende autorisationer opnået i andre 

lande, der ”tjener samme formål, og hvoraf det fremgår, at det pågældende krav er opfyldt”. 

Det fremgår endvidere af artikel 9, at ethvert krav på området skal være begrundet i ”tvingende 

almene hensyn”. 

De nordiske arbejdsmarkedsorganisationer9 har bl.a. foreslået, at de nordiske lande foretager 

en nærmere analyse af, om disse tvingende grunde til autorisationskrav på de nævnte områder 

foreligger, og konsekvenserne for konkurrencen af samfundsøkonomien som følge heraf.  

Det vurderer vi ikke er nødvendigt. Der foreligger en række undersøgelser, som også er 

bekræftet i vores interview, der viser, at autorisationskravene opfattes som en barriere af 

byggevirksomhederne, og at barrieren har en effekt på konkurrencen. 

Det er vores vurdering, at problemet ligger i administrationen af ordningen, dvs. hvor hurtigt og 

gnidningsfrit, kompetencer opnået i andre lande - herunder andre nordiske lande - kan 

oversættes (hvis dette er nødvendigt) og godkendes. 

Det er også vores vurdering, at der ikke i dag er væsentlige forskelle mellem 

kompetencekravene på de nævnte områder. En gensidig anerkendelse i Norden vil derfor ikke 

udgøre et sikkerhedsproblem. 

Det foreslås derfor, at der nedsættes en nordisk arbejdsgruppe, der koncentrerer sig om dette 

spørgsmål. 

En barriere for arbejdet vil være, at det ikke alene kan besluttes af de nordiske byggeministre. 

En række af autorisationskravene på byggeområdet hører under erhvervs-

/næringsministerierne, uddannelsesministerierne, arbejdsministerierne og miljøministerierne. 

 

Forslag 16. Nordisk aftale om godkendelse af virksomheder i forhold til aftale om ansvarsret 

mv (for Norge og Island, der har sådanne regler) 

Ud over godkendelse af medarbejderes kompetencer har Norge og Island regler om 

godkendelse af virksomhedernes kompetencer. I Norge kaldes dette ”ansvarsrett”. Tidligere 

kunne man søge om godkendelse i den kommune, en virksomhed skulle bygge i, parallelt med 

ansøgning om byggetilladelse, men systemet er blevet centraliseret og er detaljeret beskrevet i 

den norske Byggesaksforskrifts § 13. Kravene til godkendelse af ansvarsrett er meget 

                                                           
9
 Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter, Nordisk Ministerråd, 2014 
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detaljerede, idet den afhænger af hvilken funktion i byggeprocessen, der er tale om, og hvilket 

niveau (tiltaksklasse 1,2 eller 3). De norske myndigheder anbefaler derfor, at entreprenøren 

eller rådgiveren sikrer sig godkendelsen mindst 1 måned for byggeriet påbegyndes. 

I en del tilfælde fordres ikke godkendelse, hvis den udenlandske virksomhed alene er 

underleverandør, hvilket en del udenlandske virksomheder vælger som løsning - men løsningen 

begrænser selvsagt også konkurrencen og gør det mindre attraktivt end ellers for udenlandske 

virksomheder at byde på norske opgaver. 

Hvis en virksomhed har opnået godkendelse, gælder denne dog i tre år, og det er 

erfaringsmæssigt en nemmere proces at få denne fornyet, end når man første gang skal opnå 

godkendelse. 

Island har et lignende system, som er indgående beskrevet i OECD´s seneste 

konkurrencerapport om Island, hvor Island karakteriseres som det land i Europa, der har de 

største barrierer for udenlandske virksomheder.10 

Det er vanskeligt at gøre EU´s servicedirektiv, som er beskrevet ovenfor, gældende i forhold til 

gensidig anerkendelse, idet de andre nordiske lande ikke har lignende godkendelsessystemer, 

således at byggevirksomheder kan henvise hertil. 

For Norges vedkommende vil det være bedst at få dette regelsæt ændret - hvilket dog vil være 

politisk vanskeligt. Men en mere strømlinet procedure for nordiske virksomheder, herunder at 

ansøgninger kan udformes på engelsk, svensk og dansk, ville gøre barrieren mindre. 

3.6 Forslag vedr. skatter og afgifter og kontrol (af både virksomheder og medarbejdere) 
For alle, der har arbejdet med nordiske grænsehindringer, er skatter og afgifter - og, i 

sammenhæng hermed, social sikring, et gammelt og klassisk emne. Det gælder også for 

byggevirksomhederne. En vigtig bagvedliggende årsag er, at de nordiske skattesystemer er 

forskellige, med stor vægt på sociale bidrag i Sverige og Finland og stor vægt på 

indkomstskatter i Danmark og Norge. En anden årsag er grundlæggende EU-regler om, at hvis 

man bor i et land og arbejder der mindst 25 pct. af sin arbejdstid i hjemlandet, så har dette land 

forpligtelsen til social sikring og dermed også beskatningsretten. 

 

Da det samlede skattetryk kun er lidt forskelligt mellem de nordiske lande (højest i Danmark og 

lavest i Island), så er problemerne små for mennesker, der flytter til et andet nordisk land og 

arbejder der i en længere periode. Problemerne opstår for grænsependlere og for bygge-

medarbejdere, der arbejder i en kort periode i et andet land. Problemet er som regel ikke 

dobbeltbeskatning, men uklar information og uklare regler om ansøgning, registrering, 

selvangivelser mv. Det er baggrunden for, at området altid har været prioriteret af 

                                                           
10

 OECD, 2020: Competition Assessment Review, Iceland 
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Grænsehindringsrådet, og at nordiske grænseorganisationer og Nordisk Ministerråd prioriterer 

at rådgive og hjælpe mennesker, der er i tvivl om reglerne. 

I relation til denne rapport har vi fokuseret på to forhold, som flere virksomheder har klaget 

over. Det ene er det norske system for virksomhedsregistrering i det såkaldte Brønnøysund-

registre, som nogle finder besværlige. Vi har dog også talt med andre, som ikke anser norsk 

virksomhedsregistrering som et stort problem og har derfor ikke medtaget forslag herom. 

Et andet problem er krav i Norge, Sverige og Finland om ID-kort, jf. forslag 17, som flere 

virksomheder anser som en barriere. 

 

Forslag 17. En fælles nordisk løsning til kontrol af bygningsarbejderes identitet, baseret på en 

app-løsning 

Alle de nordiske lande har haft politiske drøftelser om rammer og vilkår for brancher med løst 

ansatte, herunder især udenlandsk ansatte Diskussionen vedrører bla. en række serviceerhverv 

som restaurationsbranchen og transport - men også byggeriet. 

I byggeriet har diskussionerne især drejet sig om at mindske risikoen for skatteunddragelse, 

byggearbejde af dårlig kvalitet som et dårligt arbejdsmiljø. Det sidste kan omfatte lønniveau, 

men også indkvarteringsforhold for udenlandsk arbejdskraft, der bor i skurvogne mv. tæt på 

byggepladsen samt sikkerhedsforhold. 

De metoder, der har været bragt i anvendelse, er forskellige i de forskellige nordiske lande. I 

Danmark skal udenlandske arbejdsgivere registrere sig i det såkaldte RUT-register - Register for 

Udenlandske Tjenesteydere. I de øvrige nordiske lande er der også krav om tilmelding til 

virksomhedsregistre.  

Norge har også krav om, at virksomheder skal være overenskomstdækkede, og i både Sverige 

og Norge har en hovedentreprenør også i en række henseender et ansvar for 

underleverandørerne, der går videre end i de andre nordiske lande. 

Endelig er der i Sverige og Norge krav om, at ansatte på byggepladsen skal have et særligt 

identifikationskort på sig - i Sverige et ID06-kort, og i Norge et HMS-kort. I Finland er der et 

lavkrav om, at bygningsarbejdere skal have et id-kort, der viser bygningsarbejderens 

skattenummer. 

Det svenske ID06-kort blev indført på initiativ af den svenske byggebranche i 2006 og 

administreres af et non-profit selskab, som arbejder tæt sammen med Skatteverket. Der er ikke 

lovkrav om benyttelse af ID06, men branchekotumer betyder, at der de facto gælder et krav om 

anvendelsen af kortet. Som udgangspunkt kræver det et svensk person- eller 

samordningsnummer at kunne få et ID06-kort, men der er undtagelser for selvstændige og for 
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grænsependlere fra Norge og Finland samt særlige regler for kortsigtsansættelser op til 25 

dage. Nogle ikke-svenske, mindre virksomheder ser kravet som en bureaukratisk barriere. 

Det norske HMS-kort blev indført i 2008 og er lovpligtigt i en række brancher, herunder 

byggeriet. Det udstedes af det norske Arbeidstilsynet og skal bæres synligt på arbejdspladsen - i 

modsat fald kan både arbejdstager og arbejdsgiver straffes med bøde. 

Ifølge flere ikke-norske virksomheder er det norske system mere komplekst end det svenske, og 

kan tage længere tid at få. Der findes enkelte undtagelser i systemet, bl.a. kan bødestraf 

undgås, hvis en arbejdstager ikke har et HMS-kort, hvis det kan dokumenteres, at et HMS-kort 

er bestilt og på vej. 

Flere af de virksomheder, vi har talt med, foreslår, at der på sigt indføres et nordisk eller 

europæisk system - gerne funderet på en app-løsning på arbejdstagerens mobiltelefon.  

3.7 Forslag vedr. anden regulering 
Som det fremgår af kapitel 2 anser mange virksomheder forskellig kultur som en barriere. 

Kultur er imidlertid mange ting. I denne sammenhæng er kultur både sprog og sædvaner i det 

enkelte land - eller i det enkelte lokalområde - og byggetraditioner (dvs. måden man 

samarbejder på i byggeprojekter) og byggeskikke (dvs. hvordan ser den færdige bygning ud). 

Kultur kan imidlertid ikke reguleres. Men det er vores vurdering, at kultur og regulering hører 

sammen. Hvis bygge- og boligministrene kan fjerne en væsentlig del af de forskellige regler, og 

det derfor bliver mere attraktivt for byggevirksomheder at byde på opgaver i andre lande, så vil 

det efterhånden blive mere almindeligt at skulle tale med og forstå hinanden på tværs af 

landegrænser, og så vil kendskabet til andre nordiske kulturer vokse. 

 

Det øger også kulturforståelsen, hvis man forstår hinandens sprog. I denne sammenhæng kan 

man forstå sprog bredt - omfattende juridisk sprog samt uddannelse og forskning. 

 

Forslag 18. Nordisk samarbejde om harmoniserede standardkontrakter  

Alle de nordiske lande har en række juridiske standarder for aftaler mellem byggeriets parter og 

med bygherrer og private kunder. Aftalerne kan fraviges, men betyder, at arbejdet med at blive 

enige om juridiske aftaler om alt fra betalinger til sikkerhed, kontrol, eftersyn, procedure ved 

afvigelser fra den oprindelige byggeplan, osv. Aftalen indeholder også en beskrivelse af 

processen ved uenigheder, som ikke kan løses af parterne selv. Det kan både være regler om 

mediation eller om voldgift. Sådanne standardaftaler betyder, at byggekontrakterne ikke 

behøver at blive forhandlet forfra i hver eneste byggeproces. I stedet kan parterne i en 

byggesag nøjes med at forhandle evt. ønsker om afvigelser fra de juridiske standarder. 

Generelt er de nordiske standardaftaler såkaldte ”agreed documents”, der er etableret i 

samarbejde med alle relevante byggeorganisationer. I Danmark er den seneste udgave af det 
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såkaldte AB-system (”Almindelige Betingelser”) fra 2018 - leveret gennem et treårigt 

udvalgsarbejde. I Sverige er der etableret et lignende ”Standardavtal” - eller AB-system, hvor 

alle gældende aftaler er udarbejdet mellem 2008 og 2018. I Norge har aftalerne status af 

standarder etableret af NS (Norsk Standard). I Finland er der et lignende system. 

Nogle af de virksomheder, vi har talt med, vurderer, at aftalerne er relativt ens - men alligevel 

så forskellige, at det er umuligt i et andet nordisk land at klare sig uden dyr juridiske bistand. De 

samme kilder vurderer, at de samlede juridiske omkostninger, til såvel aftaleindgåelse, som til 

efterfølgende voldgifter og retssager ved uenighed om et byggearbejde, i gennemsnit udgør 20 

pct. af byggevirksomhedernes økonomiske overskud, dvs. en meget betydelig udgift. 

Ved større byggearbejder kan det være en fordel for bygherren at anvende et internationalt 

aftalegrundlag. Nogle større bygherrer anvender det internationale FIDIC-system, som er 

udarbejdet en den internationale organisation af rådgivende ingeniørfirmaer, Federation 

Internationale des Ingenieurs Conseils, som organiserer ingeniør-organisationer fra mere end 

100 lande. Dette aftalegrundlag - som også findes i en række varianter afhængigt af, hvilken 

type bygge- eller anlægsopgave, der er tale om, bygger på en angelsaksisk retstradition, bl.a. 

kendetegnet ved case law. Det betyder bl.a., at kontrakterne er meget omfangsrige og 

detaljerede og derfor svære at anvende for virksomheder, der har prøvet dem før. De anvendes 

derfor ikke meget i Norden, og fortrinsvis ved meget store bygge- og anlægsopgaver.  

Det forhold, at de nordiske standardaftaler er udarbejdet gennem langvarige processer, hvor 

mange forskellige aktører har bidraget, gør dem også meget vanskelige at ændre, og typisk 

ændres aftalerne derfor kun med 20 eller flere års mellemrum. Men samtidig betyder det 

forhold, at de juridiske ligheder mellem de nordiske lande er betydelige også, at der på sigt vil 

være et klart barriere-reducerende potentiale ved at etablere fælles-nordiske juridiske 

standarder. 

Det kunne derfor være en god ide at etablere en nordisk arbejdsgruppe, som i første omgang 

kunne kortlægge ligheder og forskelle mellem de nordiske standardaftaler i byggeriet og foreslå 

fælles juridiske standarder - enten som et supplement til de eksisterende aftaler, eller som et 

aftalesystem, der på sigt kunne træde i stedet for de eksisterende standarder. 

Det er blevet nævnt i vores interview, at udviklingen i digitale byggemetoder under alle 

omstændigheder vil betyde et pres for at ændre de gældende standardkontrakter, og at dette 

er en god anledning til et nordisk samarbejde om standardkontrakter. Der er udviklet digitale 

BIM-modeller (Building Information Modelling), som indebærer, at man - før byggeriet, og 

under byggeriet - bygger og reviderer i en såkaldt digital tvilling (jf. forslag 21), som indeholder 

samtlige relevante byggedata, og som overdrages til bygherren som et led i afleveringen. Den 

digitale tvilling gør det muligt at afprøve alternativer digitalt inden de evt. realiseres i praksis, 

og nogle mener, at det vil gøre det mere naturligt at flytte risiko - og dermed også styring - fra 

rådgivere til entreprenører. 
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Forslag 19. Nordisk koordination af uddannelser i bæredygtigt byggeri 

Enkelte af vores interviewpersoner har peget på, at hvis der på sigt skal skabes et mere 

integreret nordisk byggemarked for især bærdygtigt byggeri, kan det være en god ide at tage 

højde for, at der samtidigt med det betydelige antal forskelle mærkningsordninger, som blev 

beskrevet under forslag 9, så er der også mangel på byggeeksperter, især ingeniører, som har et 

bredt kendskab til ikke bare mærkningsordningerne, men også til forskellige materialer, 

metoder og tilgange i byggeriet, som kan øge byggeriets bæredygtighed. 

Det samme forhold gør sig også gældende for andre personalegrupper, især arkitekter og 

bygningskonstruktører. 

Behovet for eksperter med en sådan viden kan både etableres gennem nordiske vidensmoduler 

om bæredygtighed, som inkorporeres i eksisterende uddannelser, og gennem 

efteruddannelsestilbud. Vurderingen hos dem, vi har talt med, er, at der vil være størst 

sandsynlighed for effekt ved i første omgang at etablere relevante efteruddannelsestilbud. 

Det kunne derfor være en god ide for Nordisk Ministerråd at tage initiativ til, at nordiske 

vidensinstitutioner, der allerede uddanner sådanne specialister, dvs. universiteter og 

akademier, i samarbejde med relevante faglige organisationer i Norden udbyder sådanne 

kursusforløb. 

 

Forslag 20. Fælles forskningsinitiativer  

Som nævnt flere gange er byggereglerne komplekse. At ændre i dem er derfor en stor og 

vanskelig opgave, som i de fleste tilfælde ikke kan udføres af myndighederne alene, men må 

ske i et samarbejde med eksterne parter. Blandt de vigtige aktører er forskere på de nordiske 

universiteter, der beskæftiger sig med byggeforhold. 

Nogle af de forskere, vi har talt med, beklager, at det nordiske forskningssamarbejde er mindre 

end for 10-20 år siden - men at det fortsat findes. Stærke forskningsmiljøer er bl.a. DTU 

(Lyngby, Danmark) og BUILD, Aalborg Universitet (primært i København), Chalmers (Göteborg), 

KTH (Stockholm) og Lunds Universitet, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i 

Trondheim samt Aalto Universitet og VTT, begge i Helsinki samt University of Tampere. En 

række forskere fra disse universiteter kender hinanden. 

Men manglen på et egentligt nordisk research community betyder, at når myndigheder skal 

udvikle nye reguleringsmetoder, henvender de sig ofte til deres egne, nationale 

forskningsmiljøer - hvilket betyder, at der udvikles forskellige løsninger i hvert enkelt nordisk 

land, også når dette ikke er nødvendiggjort af forskellige klimaforhold ea. Vi vurderer derfor, at 

det vil have en positiv - om end indirekte og langsigtet - effekt, hvis de nordiske 

forskningsmiljøer i højere grad samarbejdede om både forskningsprojekter og 

myndighedsrelaterede opgaver. Vi vil anbefale både de nordiske bygge- og boligministre at 

overveje dette spørgsmål. 
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3.8 Andre forslag  
Endelig har vi denne sidste gruppe samlet en række forslag, som er blevet rejst over for os i 

vores interview med byggevirksomheder, organisationer, forskere og myndigheder. 

 

Forslag 21. Harmoniserede initiativer for digitalt byggeri 

Alle de nordiske lande har gennem de sidste 10-15 år haft en række initiativer med henblik på 

at fremme digitalt byggeri. 

Digitalt byggeri dækker over mange forskellige forhold og metoder. I alle led i byggeriets 

værdikæde, fra arkitekter til ingeniører og entreprenører, og videre til bygherrerne, der skal 

overtage og anvende bygningen, til facility-management virksomheder, der i nogle tilfælde 

drifter bygningen, findes der er en række digitale værktøjer. Men ofte genbruges data kun i 

begrænset omfang langs værdikæden, og i mange tilfælde findes der ikke sektorbaserede 

datasystemer og metoder, der betyder, at virksomhederne frit kan udveksle data. 

Alt dette har været medvirkende til, at byggeriets produktivitet er vokset mindre end i andre 

erhverv (vi vender tilbage til dette i kapitel 5). 

De fleste udbydere af datasystemer og it-værktøjer til byggeriet er store, multinationale 

virksomheder. Flere af de virksomheder, vi har talt med, har påpeget, at udgifterne til disse 

digitale værktøjer (licenser mv.) er stigende. De har peget på, at en udveksling af nordiske 

erfaringer med digitalt byggeri kunne styrke de nordiske byggevirksomheder. 

Det er vores vurdering, at Finland er nået længst på dette område. I Finland drøftes pt. 

rammerne for en lovgivning, som forpligter alle entreprenører at levere en digital tvilling 

parallelt med den fysiske bygning. Initiativet kan på sigt få stor betydning for produktiviteten 

(bl.a. i kraft af lavere omkostninger til tvister) og kvaliteten (bl.a. i kraft af færre fejl og mangler) 

i byggesektoren og gøre Finland til det mest avancerede land i verden på dette område - 

muligvis i konkurrence med Singapore. 

 

Forslag 22. Gensidig anerkendelse af nordiske bygningsreglementer - med en begrænset 

række af undtagelser 

Et vidtgående, men visionært tiltag ville være, at de nordiske byggeministre tilkendegav et 

politisk ønske om indføre et udgangspunkt om gensidig anerkendelse af nordiske 

bygningsreglementer. 

Forslaget lægger til grund, at en fuldstændig harmonisering af bygningsreglementerne er 

politisk urealistisk. 

På en række områder er det nordiske bygningsreglementer lige krævende, men udformet med 

en række små forskelle, hvis betydning for brugerne er mindre end den 

konkurrencebegrænsende virkning af forskellene for byggevirksomheder, der ønsker at operere 
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over landegrænserne. En række af disse forskelle er endvidere ikke et resultat af en politisk 

prioritering. 

Man kunne derfor forestille sig, at der blev indført et generelt princip i de nordiske 

bygningsreglementer om, at et byggeri, der er i overensstemmelse med et andet nordisk lands 

byggeregler, er tilladt, med mindre det fremgår af en undtagelsesliste over situationer eller 

områder, hvor dette ikke er tilfældet. 

Et sådant princip ville således vende byggereglerne på hovedet: et byggeri efter et andet 

nordisk lands byggeregler kræver ikke dispensation, men er som udgangspunkt tilladt, med 

mindre der er tale om et forhold, der på forhånd er undtaget fra en sådan regel. 

Et sådan betinget, gensidig anerkendelse vil forudsætte en grundig og detaljeret kortlægning af 

forskellene og en efterfølgende stillingtagen til, i hvilke tilfælde sådanne regler er tilstrækkeligt 

vigtige til at stå på en undtagelsesliste. Udarbejdelsen af en sådan regel vil i sig selv virke 

fremmende i forhold til overvejelser om harmoniseringer på bygningsreglementernes 

forskellige områder og kapitler. 

En generel accept i alle, eller blot i nogle nordiske lande, om af andre nordiske landes 

bygningsreglementer, ville være et meget stort skridt i retning mod en integreret nordisk 

byggemarked. Til gengæld er det svært at forestille sig politisk - mange byggeaktører i alle 

nordiske lande ville være usikre på konsekvenserne af et sådant skridt, fordi der ikke foreligger 

en samlet oversigt over forskelle og ligheder mellem de nordiske landes bygningsreglementer 

dækkende alle reglementernes forskellige områder og kapitler. 

 

Forslag 23. Fjern af produktbeskrivelser mv. i bygningsreglementerne efter Boverkets model 

De fleste bygningsreglementer i Norden (og i de fleste andre lande) er gradvist blevet ændret til 

at indeholde en række kvalitative funktionskrav samt en række ydelseskrav, fx på energi- og 

sundhedsområdet. Bygningsreglementerne henviser herudover generelt til anvisninger og 

standarder, som indeholder eksempler på, hvordan funktionskravene kan opfyldes. 

Dette forhold betyder, at selv om det i en række tilfælde er tilladt for udenlandske 

entreprenører og rådgivere at bygge på nye måder, med nye koncepter og byggematerialer, så 

sker det sjældent, fordi det er for omkostningskrævende at skulle afprøve og i sidste ende få 

godkendt nye byggemetoder. 

Et eksempel på denne problematik er diskussionen om anvendelsen af mere træ i dansk 

byggeri, hvilket ville være bæredygtigt og reducere nye bygningers klimaaftryk. Der er ingen 

regler i det danske bygningsreglement til hinder for dette, men danske entreprenører og 

rådgivere har ingen erfaring med, hvordan i byggerier med meget træ sikrer overholdelsen af 

bestemmelser om isoleringsevne, tæthed, lydforhold, bæreevne mv. En sådan erfaring 

opbygges kun gennem erfaringer, der høstes ved gennemførte byggeprojekter. 
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Det svenske Boverket har i 2020 fuldført en analyse om mulighederne for at forenkle 

bygningsreglementet11. Analysen har haft som formål at ændre byggereglerne, så de bliver 

enklere at anvende, giver bygherrer muligheder for at spare omkostninger, og som øger 

mulighederne for innovation i byggeprocessen. Som led i analysen har Boverket bla. foretaget 

en række dybdeinterviews med rådgivere, entreprenører og bygherrer. Analysen viser, at de 

nuværende byggeregler giver anledning til en betydelig usikkerhed, manglende transparens og 

øgede byggeomkostninger. Analysen opgør de gennemsnitlige bygherreomkostninger ved 

byggeri af flerfamiliehuse til 12 pct. (herunder byggeafgifter, som dækker kommunernes 

omkostninger ved byggeprocessen, samt omkostninger ved at tillempe byggereglerne til det 

konkrete byggeri). Projekteringsomkostningerne udgør i gennemsnit yderligere 10 pct. 

Bygningsreglementet skal fremover: 

 Ikke indeholde almene eller vejledende råd 

 Ikke henvise til specifikke standarder, men alene henvise til standarder for, hvordan 

overholdelsen af byggeregler kan verificeres 

 Tydeliggøre arbejdsdelingen mellem aktørerne og deres ansvar, således at de enkelte 

aktører får et øget, selvstændigt ansvar for overholdelse af funktionskravene, herunder 

at bygherre og entreprenør får ansvar for at bruge kvalificerede rådgivere.  

Bygningsreglementet skal fremover være rent funktionsbaseret og indeholde krav på tre 

niveauer: 

 A - kvalitative krav 

 B - enkle, kvantitative krav, fx om energianvendelse (kWh pr m2 pr år), eller højeste 

tilladte støjniveau, målt i dBA 

 C - mere detaljerede, kvantitative krav, fx om varmegenindvinding, installationer, støj 

fra bygningens tekniske udstyr, efterklang mv. 

Målsætningen er, at så mange funktionskrav som muligt er i kategori A. 

Boverket har indtil videre alene fornyet bygningsreglementets bestemmelser om støj efter 

disse nye principper. Boverket vurderer selv, at forenklingerne vil ”give større transparens for 

europæiske byggemarkedsaktører på det svenske marked.  

Vi finder omlægningen af den svenske byggeregulering interessant, og at den indebærer et 

potentiale for en harmonisering også på nordisk plan, som vil gøre det nemmere for nordiske 

byggevirksomheder og nordiske byggevareproducenter at levere til det svenske marked. Vi 

finder dog også, at virkningen af omlægningen afhænger af, i hvilket omfang svenske bygherrer, 

                                                           
11

 Boverket, rapport 2020:31, ”Möjligheternas byggeregler - Ny modell föpr Boverkets bygg- och 
konstruktionsregler”. 
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rådgivere og entreprenører vil basere byggeriet på anvendelsen af svenske eller af 

harmoniserede, europæiske standarder. 

Vi vil anbefale byggemyndighederne i de andre nordiske lande at gennemføre en lignende 

ændring af bygningsreglementerne, sådan at så mange krav som muligt formuleres som 

kvalitative funktionskrav, og med henvisning til standarder, der i videst mulige omfang er 

harmoniserede europæiske standarder. 

   

Forslag 24. Gennemgribende digitalisering af bygningsreglementerne 

Trafikstyrelsen i Danmark, som også varetager bygge- og boligpolitiske spørgsmål, kender godt 

Boverkets initiativ (forslag 23) - men vurderer, at initiativet indebærer risiko for, at det ikke 

udløser den innovation og regelforenkling, som er sigtet med forslaget. 

 

Trafikstyrelsen peger således på, at det også var intentionen i Danmark, da man i 2010´erne 

startede en lignende proces, at man skulle fjerne henvisninger til standarder, samt anvisninger, 

der forklarer byggemetoder, der sikrer, at reglerne er overholdt - uden at anvisningerne 

udelukker andre løsninger. Dette har imidlertid ikke ledt til mere innovation eller bedre byggeri, 

idet byggeanvisningerne nu blot fremgår af andet materiale og ikke direkte af 

bygningsreglementet. Den manglende innovation skyldes især entreprenørers og rådgiveres 

risikoaversion og ulyst til at bruge byggemetoder, de ikke kender. 

 

Trafikstyrelsen peger derfor på et alternativ, nemlig en forkortelse af bygningsreglementet 

kombineret med en fastholdelse af de ydelseskrav, der giver mening, om som kan måles 

digitalt. Bygningsreglementet skal derfor kunne bruges sammen med digitale tvillinger, sådan 

som disse er beskrevet i forslag 21. 

 

Trafikstyrelsen vurderer endvidere, at hvis alle nordiske bygningsreglementer digitaliseres på 

denne måde, vil det understøtte andre digitale initiativer, herunder også forslag 5 om Product 

Data Templates, med en potentielt stærk effekt på byggesektorens produktivitet. 

 

Forslag 25. Nordisk samarbejde om kemikalier under Reach 

En af de eksperter, vi har talt med, har foreslået, at de nordiske lande koordinerer deres 

arbejde med den såkaldte Reach-liste. Reach - Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals - er EU´s kemikalieforordning fra 2006, der regulerer anvendelsen af 

kemikalier i industrielle processer - herunder bygger i - der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. 

 

En vigtig del af dette arbejder består i at lave tekniske specifikationer under 

standiseringskomiteen CENB TC 351.  
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Reach kræver, at alle producenter og importører af kemikalier, samt varer, der indeholder 

kemikalier, anmelder indhold, korrekt håndtering og mulige skadevirkninger af kemikalierne. 

Anmeldelsen sker til EHCA - European Chemicals Agency - i Helsinki. 

 

Byggeri involverer typisk mange kemikalier, hvis langsigtede virkninger vi ikke kender, men som 

kan indebære en betydelig risiko for byggeriets medarbejdere. Klassiske eksempler er asbest og 

organiske opløsningsmidler. Typisk anvendes sådanne materialer med henblik på at forlænge 

byggeprodukters holdbarhed eller for at forhindre angreb af skimmelsvampe mv. Reach-

samarbejdet forudsætter medlemslandenes og virksomhedernes aktive medvirken til såvel 

registrering som analyse af kemikaliernes virkning, og der kan derfor være effektivitetsfordele 

forbundet med et nordisk samarbejde på dette område. 

 

Forslag 26. Anvendelse af love om statslige byggeri  

Alle de nordiske lande har regler, som indebærer, at regeringen som bygherre kan stille krav til 

statsligt byggeri, der går videre end byggelovgivningens minimumskrav. Denne type krav er 

imidlertid ikke gratis eller problemfri. Hvis de fordyrer byggeriet, belaster det jo de offentlige 

finanser og kræver enten skattefinansiering eller fortrænger andre offentlige udgifter. Derfor er 

det normalt kun hensigtsmæssigt at stille sådanne krav, når de enten har en effekt på 

byggemarkederne, som er positiv og samfundsøkonomisk mærkbar, eller når man kan 

argumentere for, at det ud fra en langsigte betragtning ikke er fordyrende. 

I relation til realiseringen af et integreret nordisk byggemarked, med de sandsynlige 

samfundsøkonomiske gevinster, som det kan give, er det imidlertid kun få af forslagene i 

indeværende analyse, som det kunne være relevant for de nordiske byggeministre at 

understøtte gennem krav til statslige bygherrer. 

Her tænkes på forslag 12 og 18 - dvs. koordineret anvendelse af krav til givne EPD´er eller 

PEF´er for udvalgte byggevarer, samt forslaget om anvendelse af et internationalt, evt. et fælles 

juridisk standardgrundlag for et byggeris kontrakter. Det kunne også være et krav om at bruge 

digitale byggemetoder. 

 

3.9 Allerede igangsatte initiativer 

Det skal afslutningsvist indgå i overvejelserne, at Nordisk Ministerråd allerede er taget en 

række initiativer de senere år af på bygge- og boligområdet. 

Bygge- og boligministrene har siden 2018 mødtes en gang om året for at drøfte spørgsmål af 

fælles interesse. I foråret 2018 arrangerede Nordisk Ministerråd et ministermøde, hvor 

mulighederne for et øget samarbejde om tilgængelighed (handicapvenlighed) og om mere 

fælles byggeregler (herunder byggereglementer mv.) blev drøftet. På mødet blev der 

udarbejdet en fælles erklæring om at stræbe efter, at Norden blev ”Verdens mest integrerede 
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region - også inden for byggeområdet”. Denne erklæring tilsluttede alle nordiske lande, bortset 

fra Danmark, sig. Danmark har efter regeringsskiftet i 2019 også tilsluttet sig erklæringen. 

I december 2018 tilsluttede de samme lande sig en ny erklæring, hvor ønsket om at 

harmonisere byggeregler mv., samt ønsket om at integrere byggemarkederne, også skal ses i 

lyset af bestræbelserne for at reducere byggebranchens klimabelastning.   

I efteråret 2019 mødtes ministrene igen. På dette møde drøftedes fem bygge- og boligpolitiske 

emner: Metoder til at måle byggeriets klimapåvirkning i et livscykelperspektiv; Træbyggeri; 

Byggeri i tyndt befolkede områder; Grænsehindringer for byggeriets arbejdskraft; Byggeri for 

socialt udsatte. I 2020 mødtes ministrene ikke, pga. Coronaen, men det blev bla. besluttet at 

igangsætte denne analyserapport. 

I 2020 har Nordisk Ministerråd især haft fokus på bæredygtighed, og har igangsat 

udviklingsprojekter for i alt 40-50 mio. kr. Det har omfattet: 

 Et omfattende arbejde for at kortlægge de nordiske landes anvendelser af LCA-analyser 

(Life Cycle Analysis) som basis for både planlægning og regulering på 

bæredygtighedsområdet 

 Forretningsmodeller for mere genbrug og bestillerstøtte 

 Træbyggeri og bæredygtig arkitektur 

 CO2-udledningsfrie byggepladser. 

Ved siden af disse initiativer har Finland som et led i sit formandsskabsprogram for 2021 nedsat 

en arbejdsgruppe, der skal kortlægge de nordiske Eurocodes-annekser. Dette arbejde vil være 

et muligt grundlag for forslag 6 beskrevet ovenfor. 

Endelig har Nordisk Ministerråd gennemført et udbud i 2020, som har titlen CPR Acquis. 

Meningen med dette projekt er at kortlægge de nordiske landes holdninger og at påvirke den 

proces, som EU-Kommissionen har igangsat, om at revidere Byggevareforordningen. Acquis´et 

vil være grundlaget for en revision af de harmoniserede standarder for 10 såkaldte 

”produktfamilier”. I kommissoriet for opgaven hedder det: 

The upcoming CPR-Acquis process requires that all Member States clarify their regulatory needs, and 

how to include them in future technical specifications. Hence, the overall objective of the present project, 

Nordic co-operation on CPR Acquis, is to actively promote the Nordic countries’ possibilities to influence 

the CPR Acquis work by providing common technical input to the process. 

Dette projekt vil efter vores vurdering supplere de initiativer, der foreslås i handlingsplanen (jf. 

næste kapitel). 
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Kapitel 4. Fra bruttoliste til handlingsplan 

4.1 Indledning 
En vigtig del af analysen er at foreslå en egentlig handlingsplan ud fra den lange række af 

forslag - 25 i alt - der blev beskrevet i kapitel 3. 

Ideelt set kunne man gøre dette ved at udarbejde en samfundsøkonomisk cost-benefit analyse 

af hver enkelt barriere og så fjerne de barrierer, hvor fordelene ved at fjerne barrieren 

overstiger omkostningerne. 

Dette er dog ikke muligt i praksis. Vi har i stedet udarbejdet nogle samlede skøn for de 

samfundsøkonomiske fordele ved at fjerne barriererne, som beskrives i næste kapitel. For så 

vidt angår prioriteringen mellem de forslag, der blev beskrevet i kapitel 3, har vi primært 

baseret os på den viden og de synspunkter, vi har indhentet gennem desk research, herunder 

om erfaringerne uden for Norden, samt fra vores interviews.  

Indledningsvist præsenteres de principper, vi har lagt til grund for vurderingen af de enkelte 

forslag. Herefter præsenteres en ”nettoliste” og en handlingsplan. 

4.2 Bliver analyser og forslag til realiteter? 
Som led i både vores desk research og vores interview med erfarne eksperter er vi stødt på en 

del tidligere analyser af grænsehindringer, som også har indeholdt forslag til at fjerne 

hindringerne. Det er imidlertid meget få af forslagene, der er gennemført. Hvad er årsagen til 

det? 

Vi tror, at det hænger sammen med flere forhold, som vi vil berøre i det følgende. Det er: 

 

 Betydeligt administrativt forarbejde: De fleste harmoniseringer kræver at betydeligt 

administrativt forarbejde, som tager tid 

 Modstand mod ændringer: Harmonisering af regler, der er forskellige mellem landende, 

øger konkurrencen. Den skærpede konkurrence betyder en udfordring for mange 

virksomheder, der derfor har en interesse i argumentere mod disse ændringer 

 Manglende bredt politisk pres: Fordelene ved øget konkurrence - billigere og bedre 

boliger - kommer hele samfundet til gode, men gevinsten for den enkelte er ofte ikke 

særligt synlig, hvilket betyder, at der ikke er noget bredt politisk pres for harmonisering 

og bedre konkurrence 

 EU-regulering har prioritet: EU´s regulering på byggeområdet har fået stigende 

betydning og har dermed ”overskygget” nordisk samarbejde 

 Hav fokus på digitalisering. Digitalisering kan både øge produktiviteten direkte, men 

også - hvis vi samarbejder om det i Norden, og udvikler fælles sprog og databaser mv. - 

lette samarbejdet på andre områder indenfor byggeriet. 
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 Kræver samarbejdsstrukturer, der kan løse nye udfordringer: Nye reguleringer kan bedst 

harmoniseres fra starten, hvis de kan udformes i eksisterende samarbejder. 

4.3 Betydeligt administrativt forarbejde 
En stor del af forslagene i denne rapport kræver som første skridt i udredning af forskelle og 

ligheder mellem de nordiske lande regulering på området. Hvis kortlægningen ikke bare ”kun” 

skal være en kortlægning, men lede til egentlige harmoniseringer, kræver det derfor politisk 

tålmodighed og vedholdenhed - helst også sådan, at initiativer ikke blot glemmes, hvis der 

kommer en ny minister. 

Kortlægningerne kræver også ressourcer i form af løn til de embedsmænd, der forestår 

udredningerne, eller de eksperter eller forskere, der inddrages. Vi anbefaler, at ministrenes 

politiske ønsker om harmoniseringer inddrager dette forhold. 

4.4 Modstand mod ændringer og manglende bredt politisk pres 
Nogle af reglerne i de nordiske bygningsreglementer er indført efter pres på nationale 

virksomheder. Men forskellige regler reducerer konkurrencen og fordyrer dermed byggeriet. 

Og strammere krav fordyrer også byggeriet (fx krav om en vis mindstestørrelse af trapper og 

baderum). Disse forhold er imidlertid vanskelige at vurdere, især for den enkelte boligejer eller 

-lejer, fordi byggepriserne også afhænger af en række andre forhold. En harmonisering kræver 

derfor politisk fokus på de almene fordele ved en stærkere konkurrence, nemlig bedre og 

billigere boliger. 

 

Modstanden mod regelændringer kan dog også hænge sammen med mange andre forhold. Ved 

analysen af forslagene har vi vurderet, om forslagene er ”politisk realistiske” eller vil støde på 

modstand. En sådan vurdering er selvsagt ikke objektiv, men vil ofte afhænge af den enkelte 

virksomheds eller organisations synspunkter og interesser. 

4.5 EU-regulering har prioritet - men kan gå hånd i hånd med nordisk samarbejde  
Især nogle af de store virksomheder, vi har talt med, og en række af byggeorganisationerne, har 

fremført, at indsatsen for et mere integreret nordisk byggemarked bør gå hånd i hånd med en 

nordisk indsats for både at få EU´s byggemarkeder til at fungere bedre. Det bør ske både ved 

også at arbejde for et mere integrerede europæisk byggemarkeder, men også ved en indsats 

for at fremme EU´s byggeinitiativer rettet mod at gøre sektoren mere bæredygtig og mod at 

øge kvaliteten af byggeriet og byggevirksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.  

Nogle mener, at de nordiske lande - i hvert fald Danmark, Finland og Sverige - burde 

koncentrere sig om EU-arbejdet, herunder at bidraget til at få Det Indre Marked, herunder 

Byggevareforordningen, til at fungere bedre. 

Det er imidlertid vores vurdering, at en styrkelse af det nordiske samarbejde og en indsats for 

at få Det Indre Marked til at fungere bedre ikke på nogen måde er modsætninger. Det er klart, 
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at der er grænser for embedsapparaternes (myndighedernes) kapacitet. Men i vores 

anbefalinger i denne rapport har vi søgt at finde en naturlig balance - eller synergi - mellem 

nordiske og EU-rettede initiativer. 

Hertil kommer, at selv om de nordiske byggevirksomheder nogle gange kan forskellige 

interesser, har de oftere sammenfaldende interesser, som et styrket nordisk indsats i relevante 

EU-sammenhænge kunne fremme. 

Som et konkret og aktuelt eksempel kan nævnes, at en række pan-europæiske 

byggeorganisationer og EU-Kommissionen i 2020 lancerede Construction 2050. Det er et 

initiativ, hvor EU-Kommissionen deltager, sammen med en række nationale 

byggeorganisationer. Hovedsigtet er at drøfte europæisk byggeregulering, især inden for 

bæredygtighedsområdet. Vil hilser det velkomment, at en del nordiske byggeorganisationer 

bidrager til dette initiativ.  

 

4.6 Hold særligt fokus på digitalisering 

Vi vil også anbefale Nordisk Ministerråd at holde et særligt fokus på digitalisering. I alle de 

nordiske lande har såvel erhvervsorganisationerne på byggeområdet som myndighederne 

iværksat initiativer, der skulle øge byggeriets digitalisering. Indtil videre har effekten imidlertid 

været begrænset i de fleste nordiske lande, og flere undersøgelser peger på, at byggeriet er 

mindre digitaliseret end både industri og en del serviceerhverv.12 Det er ærgerligt, fordi den 

manglende digitalisering sænker produktiviteten og hæmmer videndeling mellem de forskellige 

aktører langs byggeriets værdikæde. 

Flere af dem, vi har talt med, vurderer, at det ikke er en offentlig opgave at regulere 

anvendelsen af digitale metoder - lige som det heller ikke er regulering, der har drevet 

digitaliseringen af resten af erhvervslivet. Men andre peger på, at staten som stor bygherre 

kunne gå foran med at bruge digitale metoder. Vi ser en sammenhæng her mellem forslag 5, 

som vi vurderer kan iværksættes hurtigt, og forslag 21, som kræver en nærmere udredning, og 

som kunne ”brede digitaliseringssamarbejdet ud”. Vi foreslår, at Nordisk Ministerråd 

iværksætter en særlig analyse, der kan pege på samarbejdsområder og potentialer vedr. digitalt 

byggeri. 

4.7 Sørg for at vedligeholde de nordiske samarbejdsstrukturer  
Et sidste forhold, vi indledningsvist vil nævne, er betydningen af at have velfungerende nordiske 

samarbejdsstrukturer - især mellem myndighederne. Det betyder, at når fælles nordiske behov 

opstår, så vil det være nemmere at anmode de nordiske byggemyndigheder om fælles 

løsningsforslag. 

 

                                                           
12

 En nylig analyse, der også indeholder data for andre lande end Danmark, er Danmarks Statistik, 2019: Danske 
virksomheder er i EU´s digitale top. 
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En væsentlig barriere for at harmonisere reglerne er, at hvis det har taget betydelig tid og 

arbejdsindsats at udforme et givet regelsæt, så vil det være politisk vanskeligt at acceptere, at 

arbejdet skal gøres om for at harmonisere med andre lande. Det er væsentligt nemmere, hvis 

der er tale om ny regulering, eller når der er tale om ændringer, som alle lande skal gøre på 

grund af fælles, udefra kommende omstændigheder. 

Det nordiske, politiske samarbejde mellem bygge- og boligministrene er kun ca. 3 år gammelt. 

Bestræbelserne på at udarbejde nye LCA-værktøjer startede for mere end tre år siden - hvilket 

har været medvirkende til, at arbejdet indtil for nylig er gennemført på forskellige måder i hvert 

land. Eksemplet viser, at det vil være en god ide at sikre, at det nordiske samarbejde på det 

byggepolitiske område varer ved. 

 

4.8 Vær fleksibel og forny planen hvert år 

Vores sidste, generelle anbefaling er, at ud over vedholdenhed er der også behov for 

fleksibilitet og pragmatisme for at sikre et effektivt og stærkt samarbejde om byggepolitikken 

mellem de nordiske lande. Der vil komme skuffelser pga. politisk modstand fra 

industriinteresser - og i sådanne situationer vil det være vigtigt ikke at lade sådanne skuffelser 

blokere for mulige fremskridt på andre områder. Det vil også være naturligt at lade nye bygge- 

og boligministre præge en nordisk handlingsplan på området med nye initiativer. Vi anbefaler 

derfor en årlig drøftelse blandt de nordiske bygge- og boligministre af handlingsplanen, som 

også inkluderer en mulighed for nye initiativer. 

4.9 Gennemgang af forslagene 
Som næste led i analysen af de byggepolitiske forslag har vi vurderet samtlige forslag efter 4 

parametre: 

 

 Den forventede markedseffekt 

 Omfanget af administrativt arbejde hos myndighederne for at realisere forslaget 

 Den forventede politiske modstand 

 I hvilket omfang kan bygge- og boligministrene selv gennemføre forslaget, og i hvilket 

omfang kræver det medvirken fra andre ministerier  

 

Skønnene for de tre første spørgsmål er indikeret med tallet 1-3 i tabel 4.1, hvor 3 angiver 

”meget”, 2 ”noget” og 1 ”lidt”. Skønnene afspejler både vores egne vurderinger og vurderinger 

hos myndighederne (især skønnene for administrative konsekvenser) og hos virksomheder og 

organisationer (markedseffekt). 

Om bygge- og boligministrene kan gennemføre ændringerne selv (angivet med grønt i kolonnen 

til højre) eller ej (angivet med rødt) kan være et juridisk simpelt, men politisk komplekst 
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spørgsmål. I alle lande skal regelændringer, der har væsentlige økonomiske konsekvenser, også 

godkendes af Finansministerierne.  

 

I det følgende gennemgås pointgivningen af forslagene. Tabellen er udformet med henblik på at 

prioritere forslag med stor forventet markedseffekt med, at forslagene er nemme at 

gennemføre administrativ og politisk. 

 

Tabel 4.1 Vurdering af forslagene Mar-
keds-
effekt 

Admi-
nistra-
tiv 
gennem
førlig-
hed 

Politisk 
gennem
førlig-
hed 

Andre 
mini-
sterier? 

I Forslag vedr. bygningsreglementer (ud over bæredygtighed) 

1. Harmoniserede tilgængelighedskrav (både for 
handicappede/funktionshindrede, samt almene krav) 

3 2 2  

2. Harmoniserede sundhedskrav (lyd/støj, lys, ventilation, radon mv) 3 1 2  

3. Harmoniserede brandkrav 2 2 1  

II Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) 

4. En fælles nordisk indsats for at afskaffe nationale produktkrav 3 1 1  

5. Nordisk samarbejde om en metodik for en gennemgribende 
digitalisering af byggevareindustrien (Product Data Templates) 

2 3 3  

6. Harmonisering af Eurocodes-tillæg (vedr. bæreevne) og statikkrav  2 2 2  

7. En koordineret håndhævelse af CE-mærkningen (kontrol af ydelses-
deklareringer) 

1 3 3  

III Forslag vedr. bæredygtighed 

8. En nordisk standard for opgørelse af LCA-klima-fodaftryk af byggeri 2 2 3  

9. Fælles nordisk frivillig bæredygtighedsklasse, kompatibel med levels (EU) 2 1 2  

10. Harmoniserede metoder til energirammeopgørelser 2 2 1  

11. Harmoniserede energikrav til produkter (dels bygningsreglementets 
krav til vinduer, døre, mure osv., dels ECO-design-direktivet) 

3 2 1 ? 

12. Harmoniserede anbefalinger til brug af EPD´er og PEF´er for private 
bygherrer eller for statslige bygherrer 

2 2 2  

13. Nordisk samarbejde om standarder for genbrugte byggematerialer (fx 
brugte mursten) 

1 3 3 ? 

14. Nordisk samarbejde om dokumentation af træbyggeri 2 2 2  

IV Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 

15. Nordisk aftale om gensidig anerkendelse for erhvervskompetencer 
(VVS´ere, elektrikere, kølemontører, elevator-eksperter mv) 

3 2 1  

16. Nordisk aftale om godkendelse af virksomheder i forhold til aftale om 
ansvarsret mv (for Norge og Island, der har sådanne regler) 

2 2 1  

V Forslag vedr. skatter og afgifter og kontrol (af både virksomheder og medarbejdere) 

17. En fælles nordisk løsning til kontrol af bygningsarbejderes identitet, 
baseret på en app-løsning 

2 1 1  

VI Forslag vedr. kultur eller anden regulering 

18. Nordisk samarbejde om harmoniserede standardkontrakter 3 1 1  

19. Nordiske uddannelser i bæredygtigt byggeri 1 3 3  

20. Fælles forskningsinitiativer 1 3 3  

VII Andre forslag  

21. Harmoniserede initiativer for digitalt byggeri 1 2 2  

22. Gensidig anerkendelse af bygningsreglementer 3 1 1  
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23. Fjernelse af de fleste ydelseskrav og standard-henvisninger i 
bygningsreglementerne 

2 2 2  

24. Gennemgribende digitalisering af bygningsreglementerne 3 2 2  

25. Nordisk samarbejde om Reach   1 2 3  

26. Anvendelse af love om statsligt byggeri  1 3 1  

 

4.10 Forslag vedr. bygningsreglementerne 
Forslagene vedr. bygningsreglementerne vurderer vi ligger højt på markedseffekt - især 

tilgængelighedskrav og sundhedskrav. Effekterne af brandreglerne anser vi for mindre, idet det 

under alle omstændigheder er nødvendigt ved større byggerier at inddrage eksterne 

brandeksperter. 

Vi forventer ingen betydelig politisk modstand mod harmoniserede tilgængelighedsregler 

(herunder almene regler for trappetrin mv.) - bl.a. fordi forskellene i dag er små. Vi forventer 

politisk modstand i Danmark mod en harmonisering af brandreglerne, som regnes for lidt 

skrappere i Danmark end i de andre nordiske lande. 

Alle ændringer i bygningsreglementerne kan ske ved bekendtgørelser, dvs. uden lovgivning. 

4.11 Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer 
Vi anbefaler, at der også medtages forslag fra denne gruppe, som bygger på EU-regler, i 

handlingsplanen. Det første forslag om på sigt at afskaffe nationale produktkrav vil have stor 

markedseffekt - men vil også tage tid og støde på politisk modstand. Forslaget om Product Data 

Templates kræver ikke regulering og vil næppe støde på politisk modstand. En harmonisering af 

Eurocodes vil støde på nogen modstand, men næppe være uoverkommeligt. Endeligt vil et 

myndighedssamarbejde om bedre kontrol formentlig også være ukontroversielt og vil kunne 

iværksættes administrativt. 

Et generelt problem ved forslagene i denne gruppe er dog, at ansvaret for Det Indre Marked og 

dermed Byggevareforordningen ligger hos erhvervsministerierne. Vi vurderer dog, at det er 

politisk realistisk at gennemgøre nogle af forslagene - fx vil et styrket myndighedssamarbejde 

om kontrol kunne give større kontroleffekt i forhold til udgifterne. 

4.12 Forslag vedr. bæredygtighed 
Forslagene vedr. bæredygtighed vurderer vi også vil have betydelig markedseffekt - formentlig 

med undtagelse af standarder for genbrugte materialer, som kun fylder meget lidt 

omsætningsmæssigt. 

Den politiske modstand er svær at vurdere og vil variere en del mellem forslagene. Generelt har 

vi observeret en vis modstand i Norge og Island mod stramme energikrav, som kan være et 

problem. På den anden side vil den generelle stærke opbakning på 
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bæredygtighedsdagsordenener fra næsten alle politiske partier gøre det muligt at gennemføre 

nogle af forslagene.  

Det administrative arbejde vil være stort for forslagene om LCA-metoder, fælles 

bæredygtighedsklasser og energirammeopgørelser og mindre for de andre forslag.  

De fleste forslag vil kunne gennemføres af bygge- og boligministrene, idet nogle af kravene til 

byggevarer og EPDér / PEF´er vil kræve samarbejde med miljø- og 

standardiseringsmyndigheder. 

4.13 Andre forslag 
Forslagene vedr. anerkendelse af kompetencer vil have stor markedseffekt, især i Norge, men vi 

anser dem for politisk vanskelige at gennemføre. Det samme gælder forslaget om en 

fællesnordisk erstatning for id-kort. 

Forslaget om fælles juridiske standarder vil ligeledes have stor markedseffekt, men kræve tid og 

administrativ indsats samt være politisk vanskeligt.  

Til gengæld vil forslag om et styrket uddannelses- og forskningssamarbejde have begrænset 

markedseffekt - men være muligt og realistisk. 

Endelig er vi skeptiske over for de fleste forslag i den sidste gruppe. 

4.14 Forslag til handlingsplan 
På denne baggrund præsenteres vores forslag til handlingsplan i tabel 4.2. Forslaget er baseret 

på følgende principper: 

 Find en balance mellem initiativer vedr. bygningsreglementerne og vedr. varer og 

standarder. Initiativerne kan forstærke hinanden, men initiativerne vedr. 

bygningsreglementerne skærper især konkurrencen mellem entreprenører og rådgivere, 

mens forslagene vedr. varer og standarder mest skærper konkurrencen mellem 

byggevareproducenter. 

 Lav en realistisk, flerårig strategi. Der er ikke noget ”quick fix” for at få et mere 

integreret nordisk byggemarked. Det kræver et langt, sejt træk over flere år. Det vil 

derfor være en god ide at lave en plan over (mindst) 4 år som skitseret i tabel 4.2 

 Start med initiativer, som kan få effekt relativt hurtigt - og dermed giver ”nordisk 

energi” til at fortsætte. Vi foreslår derfor - ud over de initiativer, der allerede er i gang - 

at prioritere harmoniserede tilgængelighedsregler, et koordineret datainitiativ, 

koordineret håndhævelse (hvor koordinationen kan have forskelligt omfang) og 

koordinerede forskningsinitiativer (som ikke kræver en lang politisk proces). 

 Den første runde af initiativer, som vi foreslår, er dem, som vi - og virksomhederne - har 

givet flest point på markedseffekt i forhold til den forventede administrative 



62 
 

omkostning og politiske modstand. Vi foreslår, at denne første runde af initiativer 

modnes i løbet af 2021 og igangsættes seneste primo 2022. 

 

Tabel 4.2 Forslag til handlingsplan 2021-
22 

2023 2024 Tidsho-
risont 

Forslag vedr. bygningsreglementer (ud over bæredygtighed) 

1. Harmoniserede tilgængelighedskrav (både for 
handicappede/funktionshindrede, samt almene krav) 

Ja   Mellem 

2. Harmoniserede sundhedskrav (lyd/støj, lys, ventilation, radon 
mv) 

 Ja  Mellem
-lang 

Forslag vedr. Byggevareforordningen og standarder for varer (ud over bæredygtighed) 

4. En fælles nordisk indsats for at afskaffe nationale 
produktkrav 

For-
projekt 

Ja  Lang 

5. Nordisk samarbejde om en metodik for en gennemgribende 
digitalisering af byggevareindustrien (Product Data Templates) - 
med en mulig opfølgning af andre digitale muligheder, fx forslag 
24 om digitalisering af bygningsreglementerne 

Ja   Kort-
mellem 

6. Harmonisering af Eurocodes-tillæg (vedr. bæreevne) og 
statikkrav  

For-
projekt 

 Ja Mellem 

7. En koordineret håndhævelse af CE-mærkningen (kontrol af 
ydelses-deklareringer) 

Ja 
(måske 
først i 
2022) 

  Kort 

Forslag vedr. bæredygtighed 

8. En nordisk standard for opgørelse af LCA-klima-fodaftryk af 
byggeri 

I gang   Lang 

9. Fælles nordisk frivillig bæredygtighedsklasse, kompatibel 
med levels (EU) 

 Ja  Lang 

10. Harmoniserede metoder til energirammeopgørelser   Ja Mellem 

11. Harmoniserede energikrav til produkter (dels 
bygningsreglementets krav til vinduer, døre, mure osv., dels 
ECO-design-direktivet) 

 Ja  Kort-
mellem 

13. Nordisk samarbejde om standarder for genbrugte 
byggematerialer (fx brugte mursten) 

For-
projekt 

 Ja Kort 

14. Nordisk samarbejde om dokumentation af træbyggeri I gang   Mellem 

Forslag vedr. kompetencegodkendelse af medarbejdere og virksomheder 

15. Nordisk aftale om gensidig anerkendelse for 
erhvervskompetencer (VVS´er, elektrikere, kølemontører, 
elevator-eksperter mv) 

  Ja Mellem 

Forslag vedr. kultur eller anden regulering 

19. Nordiske uddannelser i bæredygtigt byggeri  Ja  Mellem 

20. Fælles forskningsinitiativer Ja   Kort 

21. Harmoniserede initiativer for digitalt byggeri   Ja Langt 
Note: Årstallene angiver vores anbefaling af, hvornår de enkelte initiativer skal starte 
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Udkastet til handlingsplan blev som et led i denne analyse drøftet på en workshop den 25. 

marts 2021 med deltagelse af byggeorganisationer fra hele Norden, samt enkelte større 

virksomheder. Der var her tilslutning til handlingsplanen - især til de initiativer, der anbefales i 

første runde, dvs. i 2021-22. 

Et eksempel på dette var forslag 5 og Produkt Data Templates, hvor workshoppen anså dette 

for et godt initiativ - men anbefalede, at landene gik videre på digitaliseringsområdet, som 

byggeorganisationerne anså for en meget væsentlig, potentiel driver for øget produktivitet og 

byggekvalitet fremover - men også en vigtig parameter for de nordiske byggevirksomheders 

internationale konkurrenceevne. 

Workshoppen anbefalede endvidere, at forslag vedr. byggevareforordningen blev prioriteret - 

men først fra 2022, hvor den nuværende proces med en opdatering af forordningen forventes 

at være afsluttet. 

Med henblik på at få et erhvervsforum for drøftelse af nordiske, byggepolitiske initiativer vil vi 

anbefale Nordisk Ministerråd at afholde lignende workshops fremadrettet.  
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Kapitel 5. Samfundsøkonomiske virkninger 

5.1 Metode 
Den grundlæggende samfundsøkonomiske analyse er anskueliggjort i figur 5.1. En fjernelse af 

barriererne for et mere integreret nordisk byggemarked vil gøre det nemmere og mere 

attraktivt for nordiske byggevirksomheder langs hele værdikæden at byde på opgaver i andre 

nordiske lande. 

Figur 5.1 Effekten af øget samhandel med byggevarer og byggeydelser 

 
 

Det er åbenbart, at færre barrierer vil give mere samhandel (boksen længst til venstre i figur 

5.1). En sådan øget samhandel er udtryk for en skærpet konkurrence. Den giver også anledning 

til, at store virksomheder finder det umagen værdi at etablere datterselskaber i andre nordiske 

lande og investerer i medarbejderkompetencer, systemer mv. i denne forbindelse. En øget 

samhandel vil også give nogle virksomheder mulighed for at høste øgede skalafordele i det 

omfang, de samme bygningskoncepter eller de samme byggevarer kan sælges på et større 

marked. 

Næste led i kæden er, at skærpet konkurrence, øgede investeringer og flere skalafordele 

resulterer i øget værdiskabelse og produktivitet - som kommer samfundet og kunderne 

(boligkøbere og lejere) til gode. På længere sigt er effekten dog ikke bare, at en øget 

produktivitet kommer samfundet, eller byggeriets aftagere, til gode. Den øgede produktivitet 

kan også skærpe nordiske byggevirksomhedernes internationale konkurrenceevne uden for 

Norden - på nærmarkeder i Europa eller på fjernmarkeder. 

Virkningen heraf er illustreret længst til højre i figur 5.1. En højere produktivitet kan lede til 

billigere byggeri, til fordel for boligkøbere, både private (og herunder både lejere og ejere) og 

virksomheder - samt offentlige bygherrer. Det kan også give en kvalitetseffekt i form af bedre 

byggeri, fx med færre fejl og mangler. Og endelig kan en styrket konkurrenceevne på længere 

sigt muliggøre en øget byggeeksport. 

I de følgende beskrives vores vurdering af hvert af disse sammenhænge. 

Øget samhandel 

Skærpet konkurrence 

Investeringer 

Skalafordele 

Øget produktivitet og 
værdiskabelse 

Øget international  
konkurrenceevne 

Øget velfærd - 
billigere byggeri 

Kvalitet - bedre 
byggeri 

Eksport til resten af 
verden 
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5.2 Virksomhedernes og organisationernes egne skøn på samhandelen 
For at vurdere de mulige samhandelseffekter har vi spurgt byggeriets organisationer og de 

større virksomheder, som har erfaring med at sælge byggeydelser i andre nordiske lande end 

deres hjemland, om betydningen af barriererne - og dermed også den mulige gevinst ved at 

fjerne dem. De fleste aktører har haft svært ved at komme med særligt præcise skøn for dette. 

De har i særdeleshed ikke kunnet skønne over effekten af de enkelte barrierer (som beskrevet i 

kapitel 2) eller af de enkelte mulige initiativer (som beskrevet i kapitel 3).  

Nogle af aktørerne har dog vurderet, at en samlet fjernelse af de fleste, væsentlige barrierer - 

svarende til gennemførelse af de vigtigste af de præsenterede integrationsforslag, dvs. 

handlingsplanen præsenteret i kapitel 4 - vil kunne medføre en forøgelse af den nordiske 

samhandel med byggeydelser og byggevarer på mindst 15-20 pct. Disse aktører omfatter både 

virksomheder og organisationer. For så vidt angår virksomhederne er disse skøn usikre - både 

fordi den enkelte virksomhed har meget svært ved at skønne over sådanne effekter, men også 

fordi vores ”stikprøve” af interviewede virksomheder er alt for lille til at kunne give statistisk 

sikre skøn for virkningen for hele byggemarkedet. 

5.3 OECD´s importkvoter og STRI-analyse 
For at belyse både udvikling og niveau for importkvoterne i byggeriet i forhold til resten af 

økonomierne har vi haft adgang til OECD´s input-output tabeller.13 Vi har, for de nordiske lande, 

sammenholdt den samlede direkte plus indirekte importkvote14 for 1 mio. kr. byggeydelser (et 

mix af byggevarer og byggeydelser) med den samlede direkte plus indirekte importkvote for 

hele økonomien. 

OECD gør selv opmærksom på, at disse data er usikre og skal fortolkes med varsomhed. Vi 

vurderer imidlertid, at data er tilstrækkelig sikre og interessante til, at de er brugbare i denne 

analyse. De samlede importkvoter for hhv. byggeleverancer og for hele økonomien er vist i figur 

5.2. Af datamæssige grunde er der ikke data for Island for samtlige år og ikke data for Norge for 

hele økonomien. 

Det er imidlertid interessant, at forskellene mellem de nordiske lande bekræfter det billede, 

som blev tegnet af markedsbarriererne i kapitel 2. For alle lande er byggeriets importkvoter 

således lavere end for hele økonomierne - bort set for Island, som er speciel derved, at Island 

stort set ikke har nogen egenproduktion af byggevarer. Det er også interessant, at Norge har de 

laveste samlede importkvoter for byggeriet. Det passer fint med de vurderinger, der er givet af 

vores interviewpersoner. 

For Danmark, Sverige og Finland udgør forskellen mellem byggeriets importkvoter og de 

samlede importkvoter 15-20 pct. (med et gennemsnit på 18 pct.) - hvilket svarer til den 

                                                           
13

 Kilde: OECD.stat, Structural Analysis Databases (STAN), ISIC rev. 3 and 4 
14

 Ved direkte importkvote forstås byggebranchens egen import. Ved indirekte import forstås importen til de 
indenlandske leverandører til byggeriet, plus disses underleverandørers import,osv. 
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subjektive vurdering hos vores interviewpersoner af handelspotentialet ved at fjerne de 

vigtigste af de internordiske barrierer, jf. afsnittet ovenfor. 

 

Figur 5.2 Samlede importkvoter for byggeriet og for hele økonomien for de nordiske lande 

 

 

Det samme billede bekræftes af OECD´s såkaldte STRI-analyse - Services Trade Restriction 

Index. For en række servicebrancher, herunder byggeriet, gennemfører OECD med nogle års 

mellemrum, som led i deres review af konkurrenceforhold, en analyse af barrierer for handel og 

etablering i de enkelte OECD-lande. Resultatet af den seneste måling for byggeriet er vist i figur 

5.3. 

STRI-indekset består af 5 delkomponenter. OECD måler således barrierer for at etablere en 

byggevirksomhed med udenlandsk ejer i hvert land og barrieren for at importere kvalificeret 

arbejdskraft til byggeriet. OECD måler også branchens konkurrencebarrierer og transparensen i 

branchens regulering. I den seneste måling, som er fra 2019, vurderer OECD, at Island har flest 

barrierer af samtlige lande. Norge vurderes også at have væsentligt flere barrierer end de fleste 

andre lande. Sverige svarer til OECD`s gennemsnit, mens Finland ligger under gennemsnittet og 

Danmark lavest af de nordiske lande. For Island er det især barriererne for etablering af 

virksomheder og import af arbejdskraft, der trækker scoren op.  

Dette billede bekræfter i høj grad det billede, vores interviewpersoner har givet udtryk for over 

for os. 
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Figur 5.3 OECD´s STRI-indeks for byggeriet, 2019 

 
 

 
 
 
5.4 Produktivitetseffekter af byggeriets markedsbarrierer 
Der er bred enighed mellem økonomer om, at handel øger produktiviteten - først og fremmest 

gennem øget konkurrence. I en analyse for det danske Erhvervsministerium15 er der givet en 

god oversigt over de bedste økonomiske analyser over de sidste årtier år om denne 

sammenhæng16. I analysen er den gennemsnitlige elasticitet mellem handel og produktivitet 

angivet til 0,25. Det indebærer, at en stigning på 4 pct. i handelsintensiteten for en økonomi 

eller en sektor i gennemsnit øger produktiviteten med 1 pct. 

                                                           
15

 Højbjerre Brauer Schultz, 2019: Det Indre Markeds økonomiske betydning for Danmark 
15  [1]Europakommisionen(1996): ”VIRKNINGEN OG EFFEKTIVITETEN AF DET INDRE MARKED”, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet,30. 

oktober1996. 
[2] Ilzkovitz(2007) “Steps towards a deeper economic integration: the internal market in the 21st century a contribution to the 
Single Market Review” 
[3] Staiger, 2012: “Non-tariff Measures and the WTO”, WTO Working Paper, 2012 
[4] International Economics, Theory & Policy (2009): Krugman, Paul R., and Maurice Obstfeld. International Economics: Theory 
and Policy. Pearson Education, 2009. 
[5] Head og Meyer (2013): Gravity Equations: Workhorse,Toolkit, and Cookbook, 2013 
[6] OECD (2003a): The Sources of Economic Growth in OECD Countries, 2003 
[7] Bagwell, Bownand Staiger(2016): “Is the WTO passé?”, Journal of Economic Literature 2016, 54(4), 1125–1231  
[8] HM Treasury(2016): ”HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU membership and the alternatives”, HM 
Government 
[9] Kimuraog Lee (2006): ”The Gravity Equation in International Trade in Services” 
[10] Grünfeld and Moxnes(2003): The Intangible Globalization, NorskUtenrikspolitiskInstitutt, 2003 
[11] OECD (2003b): ”Policies and International Integration: Influences on Trade and Foreign Direct Investment”, OECD 
Economics Department WorkingPapers, No. 359. 
[12] OECD (2015): “Implicit Regulatory Barriers in the EU Single Market: New Empirical Evidence from Gravity Models”, OECD 
Economics DepartmentWorking Papers, No. 1181 
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I alle de nordiske lande har der gennem de seneste årtier være regelmæssige diskussioner af 

årsager til, at byggeriets produktivitetsudvikling har været væsentligt langsommere end en 

række andre erhverv.  

I de fleste økonomiske analyser om produktivitetsudviklingen præsenteres 

produktivitetsudviklingen på indeksform, dvs. målt i forhold til et givet startår. Ved hjælp 

sammenlignelige tal fra EU-Klems projektet17 har det været muligt at sammenligne de absolutte 

niveauer for værdiskabelsen (i kroner, i fælles valuta, pr arbejdstime) for hhv. byggeriet og 

industrien i de nordiske lande, jf. figur 5.4. 

Som det fremgår af figur 5.4 er timeproduktiviteten i industrien steget med mellem 2 og 3 pct. 

pa. i alle de nordiske lande, mens produktiviteten har været næsten konstant (Danmark) eller 

endda faldet lidt (når den som i figur 5.4 måles i Euro) i de tre andre viste nordiske lande.18  

Det er også interessant, at niveauerne for værditilvæksten er mere ens på tværs af de nordiske 

lande i industrien end i byggeriet. Dette hænger sammen med, at industrien i væsentligt højere 

grad er udsat for international konkurrence. Det er derfor ikke muligt for industrien at have en højere 

værditilvækst end den ”underliggende” produktivitet. 

For byggeriet er tallene for værditilvækst pr time derimod både et udtryk for produktiviteten og 

for konkurrenceintensiteten. Et højt niveau for værditilvæksten kan med andre ord både 

skyldes et højt produktivitetsniveau og et højt omkostningsniveau, der kun er muligt, fordi 

sektoren kun i begrænset omfang er udsat for konkurrence udefra. Dette gælder utvivlsomt i et 

vist omfang for alle de nordiske lande, men det høje niveau for den norske byggesektor 

afspejler, at norsk byggeri er dyrt - også i forhold til andre nordiske lande. Dette illustrerer 

endvidere, at effekten af markedsbarriererne og den manglende konkurrence på det norske 

byggemarked betales af sektorens norske kunder - både offentlige og private. 

Vores samlede vurdering af effekten på produktivitet og velfærd ved at vi i dag har et nordisk 

byggemarked, der kun i begrænset omfang er integreret på tværs af grænserne, fås ved at 

multiplicere den mulige handelseffekt på 15-20 pct. med den elasticitet mellem handel og 

produktivitet, der blev beskrevet ovenfor, dvs. 0,25. Dette giver et produktivitetspotentiale på 

3,75-5 pct. Som det fremgår af figur 5.4 vil en sådan ekstra produktivitetsvækst over nogle år 

kun modsvare en del af det ”efterslæb”, byggeriet har i forhold til industrien. 

 

 

                                                           
17

 www.euklems.net, Der er ikke tal for Norge i denne database, og i stedet er anvendt data fra www.ssb.no Det 
har ikke været muligt at få valide data for Island. 
18

 Der skal dog her tages det forbehold, at en del af denne udvikling kan skyldes, at renovationsarbejder og 
vedligehold, der typisk har en lavere produktivitet end nybyggeri, har udgjort en stigende andel af byggeriets 
værditilvækst i perioden. 

http://www.ssb.no/
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Figur 5.4 Timeproduktivitet i byggeri og industri i de nordiske lande  

 

 
Kilde: www.euklems.net og www.ssb.no. Egne beregninger 
 

Byggeriets værditilvækst udgør i gennemsnit 8 pct. af BNP i de nordiske lande, og det samlede 

BNP for de nordiske lande udgjorde i 2019 godt 10.000 mia. DKK. Det betyder, at en fjernelse af 

de væsentligste barrierer for et integreret nordisk byggemarked på sigt vil kunne have en 

samlet velfærdseffekt svarende til 30-40 mia. DKK. Oversat til de andre nordiske valutaer svarer 

det til en samlet velfærdsgevinst på 40-55 mia. NOK eller SEK, 4-5 mia. Euro eller 6-800 mia. ISK. 
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