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Rapport från ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – 
förslag till nationella regler 
 
 
Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med 
800 medlemsföretag omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år och sysselsätter 53 000 
personer i Sverige. Föreningen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.  
Byggmaterialindustrierna har fått rubricerad rapport och lämnar härmed följande 
synpunkter 
 
 
Våra synpunkter 
 
Reglerna bör harmoniserade med övriga Europa 
Byggmaterialindustrierna stödjer intentionen med förslaget, dvs. att byggprodukter som 
används i inomhusmiljön inte ska avge flyktiga eller semiflyktiga organiska ämnen i 
mängder som innebär risker för människors hälsa. Däremot bör dessa regler vara 
harmoniserade inom EU och inte nationella för att främja fri handel med byggprodukter. 
 
Byggmaterialindustrierna välkomnar arbetet med EU-gemensamma värden, EU-LCI 
eftersom det förenklar handel med länder med olika lagstiftning och gränsvärden för 
emissioner. Målet bör vara att använda befintliga EU-LCI i föreskrifter om gränsvärden 
och att Sverige arbetar för EU-harmoniserade regler för emissioner av farliga ämnen från 
byggprodukter. 
 
Positivt att reglera emissioner snarare än innehåll 
Byggmaterialindustrierna är positiva till förslagets inriktning på att reglera emissioner 
snarare än innehållet av ämnen i produkter eftersom emissioner är närmare kopplat till 
eventuella hälsorisker, jämfört med ämnen som är bundna i ett material och inte kan 
emittera eller på annat sätt komma i kontakt med människan. 
 
Endast ämnen som innebär en hälsorisk bör regleras 
Endast de ämnen som emitterar från byggprodukter och som innebär en risk bör 
regleras. Gränsvärden bör baseras på hälsobaserade riktvärden för emissioner som tas 
fram gemensamt inom EU. 
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Produkter som uppenbart inte omfattas av angivna ämnen/emissioner ska inte 
behöva testas  
Om det kan visas att produkten inte innehåller några ämnen som kan ge upphov till 
nämnda emissioner, varken enskilt eller i samverkan med delkomponenter i produkten, 
bör produkten undantas från testkrav då sådana endast innebär onödiga administrativa 
kostnader för tillverkaren/leverantören och därmed användaren i slutänden. 

 
Gränsvärden för CMR-ämnen bör förtydligas i förslaget  
I rapporten nämns ett generellt gränsvärde för CMR-ämnen. Vidare nämns för enskilda 
CMR-ämnen gränsvärden som avviker från det generella gränsvärdet. Om ett ämnesspecifikt 
gränsvärde är fastställt är det detta gränsvärde som ska gälla. Detta bör förtydligas i 
förslaget. 

 
Avvakta med att reglera mindre flyktiga organiska ämnen (SVOC-ämnen)  
Kemikalieinspektionen föreslår en reglering av mindre flyktiga organiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper (SVOC). Samtidigt konstaterar de att: ”En reglering som 
ställer krav om emissioner av SVOC innan det finns väl beprövade och/eller etablerade 
testmetoder, kan innebära stora svårigheter för både berörda företag och tillsyns-
myndigheter att tillämpa regleringen. De administrativa kostnaderna kan därför bli 
betydande.” Byggmaterialindustrierna anser att krav på emissioner av SVOC inte bör 
införas till 2018. 
 
Nyttja Byggvarudeklarationen som underlag för information om emissioner 
Byggvarudeklarationen är byggsektorns gemensamt överenskomna mall för att informera 
om en byggprodukts miljöaspekter. Det är en frivillig deklaration som har funnits på 
marknaden i nästan 25 år och används av en majoritet av alla tillverkare. Den omfattar 
både frivillig information och sådan som är lagkrav. I den finns redan idag ett avsnitt om 
innemiljö där information om en byggprodukts emissioner kan lämnas. Deklarationen 
skulle även vara ett lämpligt dokument att hänvisa till för att ange avgivning av 
hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. 
 
Samråd med berörda branscher är viktigt 
I rapporten föreslås att Kemi ska samråda med boverket och Folkhälsomyndigheten 
innan föreskrifter meddelas. Byggmaterialindustrierna anser att detta bör kompletteras så 
att även samråd med berörda branscher sker. 
 
För övriga synpunkter hänvisar vi till våra medlemmars remissvar. Se bilaga. För 
ytterligare information kontakta Monica Björk, monica@byggmaterialindustrierna.se, 
tel 08-783 84 21 
 
Hälsningar 
 
 
Monica Björk, VD  

mailto:monica@byggmaterialindustrierna.se
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Bilaga 
 
 
Byggmaterialindustriernas medlemmar 
 
Direktanslutna företag 
Betongindustri AB 
Buildsmart Sverige AB 
Byggelit Sverige AB 
C2 Elements 
Celsa Steel Service AB 
Cementa AB (HCNE) 
Combimix 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 Sweden, Weber 
Saint-Gobain Sweden, 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 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.byggelit.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/

