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Remissvar avseende Boverkets rapport Dokumentationssystem för 
byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46) 
 
 
Byggmaterialindustrierna har genom remiss beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Boverkets förslag i rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation 
(rapport 2015:46) 
 
Byggmaterialindustrierna är en branschförening inom Svenskt Näringsliv för Sveriges 
byggmaterialföretag med 800 medlemsföretag som omsätter totalt 150 miljarder kronor 
varje år och sysselsätter 53 000 personer i Sverige.   
 
Byggmaterialindustrierna lämnar nedan synpunkter på förslagen i rapporten: 
 
Byggmaterialindustriernas synpunkter 
 
Byggmaterialindustrierna anser att det är positivt samla information om byggnaders 
ämnen och material i en loggbok men avstyrker utredningens förslag till lagkrav på 
dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk. Dels finns det redan 
fungerande system för loggbok på marknaden, dels skulle ett nytt tvingande system 
innebära ökade kostnader, både för samhället och näringslivet. Förslaget om vägledning 
skulle kunna underlätta för mindre företag att registrera och använda loggbok. 
 
Syftet med loggbok är att den ska ge information och ökad spårbarhet för använda 
ämnen och material i byggprodukter vilket ska underlätta vid förvaltning, ändring och 
rivning av byggnader. Det innebär att den ska omfatta byggprodukter som idag bedöms 
som harmlösa men som eventuellt med ökad kunskap någon gång i framtiden kan visa 
sig vara problematiska ur hälso- eller miljösynpunkt. Genom loggbok ska det vara lätt att 
spåra produkterna.   
 
Redan idag levererar flertalet tillverkande företag information om innehåll i de produkter 
de släpper på den svenska marknaden genom Byggvarudeklarationen. Byggvaru-
deklarationer är byggsektorns frivilligt överenskomna och väl etablerade mall för att 
deklarera miljö- och klimatinformation om byggprodukter. Byggvarudeklarationer har 
funnits i över tjugo år i Sverige och har utvecklats gemensamt av fastighetsägare/ 
byggherrar, entreprenörer, konsulter / arkitekter och materialindustrin. Syftet har från 
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början varit att underlätta för att kunna dokumentera inbyggda varor till efterföljande drift 
och förvaltning. I många fall används de idag som underlag för miljöbedömning av 
byggprodukter och även som underlag till loggböcker. 
 
Genom den databas för Byggvarudeklarationer som lanserades av industrin och IVL 
gemensamt (BVD-databasen) i år blir fler och fler Byggvarudeklarationer tillgängliga och 
sökbara på en gemensam fritt åtkomlig plats, 
http://www.byggmaterialindustrierna.se/index.php/byggvarudeklaration/sok-ebvd2015/ 
 
Enligt författningsförslaget 7 § ska regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om vilka produkter som ska dokumenteras i en loggbok, 
vilka uppgifter om produkterna som ska ingå i en loggbok och den närmare utformningen 
av loggboken.  
 
Om lag införs om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk vill vi 
poängtera vikten av att utforma väl genomtänkta föreskrifter för vad som ska ingå i en 
loggbok som regeringen föreslås bemyndiga en myndighet att meddela.   
Byggmaterialindustrierna anser att om lagkrav införs på loggbok bör 
Byggvarudeklarationer beaktas så långt som möjligt.  
 
Att enbart ange information om innehåll enligt lagkrav, dvs. prestandadeklaration där 
enbart ämnen på den sk kandidatlistan finns med och säkerhetsdatablad för kemiska 
produkter kommer spårbarheten för ämnen som i framtiden eventuellt kan visa sig vara 
problematiska ut miljö- och hälsosynpunkt inte att vara möjlig.  
 
I Boverkets förslag föreslår de att loggboken bör innehålla bland annat vem som tillverkat 
produkten. Vi föreslår istället att det ersätts med företaget som släppt produkten på den 
svenska marknaden eftersom tillverkaren i vissa fall kan vara svår eller omöjlig att 
identifiera.  
 
Boverket föreslår också att tidpunkt för när produkten är tillverkad ska anges. Denna 
uppgift kan också vara svår att ange då vissa produkter består av flera delkomponenter 
som är tillverkade vid olika tillfällen. Vi föreslår istället att det ersätts med information om 
när produkten som helhet släpps på den svenska marknaden. 
 
För övriga synpunkter hänvisar vi till våra medlemmars remissvar. Se medlemslista i 
bilaga. För ytterligare information kontakta Monica Björk, tel 08-783 84 21 eller 
monica@byggmaterialindustrierna.se 
 
 
Hälsningar 

 
Monica Björk, VD  
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Bilaga 
 
 

Byggmaterialindustriernas medlemmar 
 
Direktanslutna företag 
Betongindustri AB 
Buildsmart Sverige AB 
C2 Elements 
Celsa Steel Service AB 
Cementa AB  
Chimneytec AB 
Combimix AB 
Foamking Sweden AB 
H+H Sverige AB 
Icopal AB 
Kingspan Insulation AB 
Knauf Danogips GmbH 
Lindab Sverige AB 
Moelven Wood AB 
Monier Roofing AB 
Nordic Waterproofing AB 
PEAB Industri AB 
Ruukki Sverige AB 
Sand och Grus AB Jehander 
Saint-Gobain byggprodukter AB, Weber  

Saint-Gobain byggprodukter AB, Gyproc 
 
Medlemsorganisationer som anslutit sina medlemsföretag kollektivt 
Golvbranschen 
Nordic Galvanizers  
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
Scandianvian Copper Development Association, SCDA 
Skogsindustrierna 
Stålbyggnadsinstitutet 
Swedisol 
Svensk Betong 
Svensk Byggplåt 
Svensk Ventilation 
Svenska Kyl och värmepumpföreningen 
Sveriges Bergmaterialindustri 
Sveriges Limleverantörers Förening 
Sveriges Färgfabrikanters förening 
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening 
Trä- och möbelföretagen 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.buildsmart.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.hplush.se/
http://www.icopal.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.lindab.se/
http://www.monier.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.ruukki.se/
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/home.htm
http://www.weber.se/
http://www.golvbranschen.se/
http://www.nordicgalvanizers.com/
http://www.ikem.se/
http://www.scda.com/
http://www.skogsindustrierna.se/
http://www.sbi.se/
http://www.swedisol.se/
http://www.svenskbetong.se/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.sverigesbergmaterialindustri.se/
http://www.lim.se/
http://www.sveff.se/
http://www.tmf.se/

