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CITYLAB GUIDE, HÅLLBAR STADSUTVECKLING FÖR AKTÖR – HANDLEDNING OCH 
CERTIFIERING 1.0, REMISSVERSION  

SVARSBLANKETT FÖR REMISSVAR 

 

Denna svarsblankett ska användas för att lämna remissvar på Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – Handledning och certifiering 1.0, 

remissversion.  Innan remissvar lämnas bör tillhörande remissinstruktion läsas i sin helhet. Remissinstruktioner finns tillgänglig på SGBC:s hemsida. 

I korthet gäller följande: 
• Samtliga remissvar lämnas genom att fylla i denna svarsblankett för remissvar 

• Remissvaren skickas till citylab@sgbc.se senast 8 februari 2019 

• Svarsgivarens namn ska framgå i titeln för svarsblankettens för remissvar, t. ex att dokumentet benämns ”Citylab remissvar Företag A”  

• Märk mailet genom att skriva ”Citylab remissvar” i mailets ämnes rad 

• Om en synpunkt gäller fler delar i dokumentet skriv en separat synpunkt för respektive del  

• Chansen att få igenom ett förslag på ändring är större vid konkret förslag på ny skrivning samt när förslaget kan styrkas med underlag och 
hänvisning till referens. 

• Alla remissvaren, inklusive namn och/eller företagsnamn på den/de som lämnat remissvaren, kommer att vara offentliga. 
 

Uppgifter om svarslämnaren (obligatoriska) 
 

Organisation 

Namn på handläggaren: Anneli Kouthoofd  

Organisationens namn: Byggmaterialindustrierna 

mailto:citylab@sgbc.se
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Telefon: 070 379 84 22 

E-post: anneli@byggmaterialindustrierna.se 

Datum: 2019-02-08 

 

Privatperson 

Namn: 

Telefon: 

E-post: 

Datum: 

 

Avsnitt i 
dokumentet och 
rubrik alt. generell 
synpunkt 

Sidnr. Kommentar från remissinstans Förslag på ny skrivning  Ev hänvisning till vetenskaplig källa 

Punkt 5 46 Bedömningsföretagen som hänvisas 
till har inte alls med kraven för vad 
som ska redovisas och vilken 
information som behövs för att göra 
innehåll och ämnen spårbara vilket 
torde vara meningen med denna 
punkt. För det behövs en 
branschstandard, en 
innehållsdeklaration och den så 
kallade byggvarudeklarationen. Det 
är den deklarationen eBVD som 
bedömningsföretagen sedan 

Produkterna ska redovisas med 
branschstandarden 
Byggvarudeklarationen eBVD. Om 
erforderligt ska ett säkerhetsdatablad 
bifogas och för kontroll av lagkraven tag  
hjälp av en kunnig konsult. 
(Bedömningskraven har olika kriterier 
och ger olika bedömningar beroende av 
vilket system man väljer. Bättre är att 
använda faktisk redovisning. 

Sehttps://byggmaterialindustrierna.se/byggvarudeklaration-
ebvd1-0/ 
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använder för att skapa underlag för 
materialval i byggprocessen. Om 
det som i detta fall ”inte är gjort” 
ska alltså innehållet redovisas enligt 
övernskommen standard som är 
Byggvarudeklarationen eBVD. Den 
är digital och skapar förutsättning 
för spårbarhet och den fakta men 
behöver,  

     

     

     

     

     

 


