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Byggmaterialindustriernas svar om miljöpåverkan  
Följande huvudpunkter önskar Byggmaterialindustrin komplettera med till det 
rundabordssamtal vi deltog i den 27 september 2017. Vi ser fram emot att diskutera 
och informera vidare kring punkterna i fortsatt dialog med er.  
 

Vägledning och funktion viktigt i nya BBR 
På frågan ni ställt om miljöpåverkan från byggprocess och byggmaterial bör hanteras i 
byggreglerna svarar vi att ja, beställare av byggmaterial behöver vägledning och 
tydliggörande av vad man ska ta hänsyn till vid valet av byggmaterial. Information om 
innehåll i byggprodukter med uppgifter om funktion och rätt hantering gynnar och 
förebygger ett hållbart samhällsbyggande.   
 

Spårbarheten av största vikt för framtida hållbart byggande  
Som svar på frågorna 4, 6 7 och 8 vill vi lyfta fram några områden som stödjer och visar 
på vikten av miljöinformation, från att hantera byggmaterialet rätt under byggnation, 
därefter under förvaltning och så småningom vid återanvändning. 
 

- Informationsmaterial i planeringsstadiet – ställ krav på eBVD 
Sverige har idag ett väl utvecklat system för varuinformation och det är 
systemet med byggvarudeklarationer. En branschstandard med över 20 år i 
användning. Sedan ett drygt år heter formatet eBVD 1.0 (eller eBVD 2015) och 
innehållet är bestämt och godkänt av hela branschen. Digitialiseringen 
möjliggör än bättre spårbarhet för framtiden om den används effektivt och 
applikationen eBVD-systemet möjliggör för alla intressenter att lämna och 
hämta aktuell information på ett ställe. Byggvarudeklarationen utgöra den 
bästa informationskällan och dokumentationen för och i systemet kan 
företagen komplettera med information om EPD:er, säkerhetsdatablad etc. 
 

- Innehållsdeklarationen ger rätt grund för spårbarheten  
Det är information om innehållet i materialet som ger spårbarhet och som 
möjliggör att dels hitta produktinnehåll man eftersöker och dels enligt 
informationen se hur materialet ska hanteras vid rivning och återanvändning. 
Bedömningsverktygen idag kan rätt använda stimulera produktutvecklingen i 
dag men för spårbarhet är det byggvarudeklarationerna som ger rätt fakta.  
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I dag lägger företagen enormt mycket resurser på att fylla i 
bedömningsverktygens kriterier och inte sällan för alla systemen (!) vilket vi 
anser styr snett och inte fyller syftet för spårbarhet. Det främjar inte 
effektivitet eller lägre kostnader och kan hämma den målmedvetna 
utvecklingen av hållbara funktionella lösningar med god miljöprestanda.  
 

- Sekretessen i Byggvarudeklarationen 
Affärsmässigheten måste tillgodoses i de system där företagen lämnar sin 
innehållsinformation. Systemen måste kunna hantera och försäkra sekretess så 
att recept och andra affärshemligheter inte röjs. Spårbarheten för ”att” ett 
ämne förekommer i en produkt finns förstås utan exakt angivelse vilket 
kunderna får när man skriver på ett sekretessavtal med producenten.  
  

- Kombinationer av material för bästa funktion 
Byggnader och hållbart samhällsbygge behöver alla materialdiscipliners 
material beroende av vilken byggnad man önskar, hur länge den ska stå och var 
den ligger. Byggmaterialindustrierna förordar att vi fortsättningsvis diskuterar 
förmånliga materialkombinationer framför den ena eller den andra. Se till 
funktionen av både materialen och förutsättningarna och det är inte 
kommunerna som ska ställa de kraven.  
 

- Nytt material på den svenska marknaden ska ha Byggvarudeklaration i eBVD 
Vi bygger mycket och snabbt nu och det kommer in material utifrån som inte 
är registrerat lika noggrant som svenskproducerat material. För spårbarhetens 
del ska det naturligtvis vara samma krav på allt byggmaterial. eBVD-systemet 
är på engelska och underleverantörer och utländska materialföretag kan enkelt 
använda sig av det (och gör). 
 

- Rätt materialhantering och dokumentation minskar emissioner 
Hantering av materialet vid och på byggplats och vid montering är viktigt så att 
inte materialet ger upphov till icke önskvärda emissioner. Producenterna har 
alltid information om hur materialen ska hanteras och det är viktigt att den 
tillgängliggörs och följs.  
 

- Kriterier för miljöbedömningar ska vara vetenskapligt baserade 
Byggmaterialindustrierna framhåller att kriterier för miljöbedömningar måste 
vara baserade på vetenskapliga rön för annars leder det fel i utvecklingen och 
hanteringen av miljöinformation och allra främst missar man målet, syftet med 
miljöinformationen och Byggvarudeklarationen. En miljövärdering måste göras 
utifrån vetenskapligt korrekta och transparenta kriterier för att säkerställa 
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jämförbarhet och att alla produkter behandlas lika och allra främst i effekten.  

Byggmaterialindustrin lämnar information i Byggvarudeklarationen och i 
säkerhetsdatablad levererar vi information om kemikalier och säker hantering, 
i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning och REACH-förordningen. De 
produkter som CE-märks via bygg produktförordningen kompletteras med 
innehållsintyg för farliga ämnen.  
 
Nedan två aktuella artiklar i ämnet och länk till Byggmaterialindustriernas 
Position Paper i frågan (som är under uppdatering men väl så aktuellt).  
 

Artiklar i Aktuell Hållbarhet från Byggmaterialindustrierna: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/replik-miljokriterier-byggbranschen-maste-vara-
vetenskapligt-baserade/  
Från BASTA och Svenska Miljöinstitutet: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/kravrallyt-hallbart-byggande-riskerar-att-missa-malet/ 
Position Paper Byggmaterialindustrierna: 
http://www.byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2011/02/Byggmtrl-
PositionPaper-2013-Miljö.pdf 
 

 
 

 
 
Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till Anneli Kouthoofd,  
vd Byggmaterialindustrierna, anneli@byggmaterialindustrierna.se, 070 – 379 84 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag, har cirka 800 
medlemmar som sysselsätter drygt 50 000 personer. Vi utvecklar och levererar byggmateriallösningar 
med god miljöprestanda och finns med från grunden till luften du andas. 
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