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Byggmaterialindustriernas remissvar
Dnr 2018 - 15804 – förslag till Kemikalieplan 2020 - 2023
Tack för att vi fick möjlighet att lämna synpunkter på ert förslag till Stockholm Stads
Kemikalieplan 2020 - 2023. Planen är omfattande och visar att Stockholms stad verkligen
arbetar med kemikaliefrågan. Det värderar Byggmaterialindustrierna högt vilket också är
anledningen till varför vi uppmärksammar några områden i planen som särskilt behöver
beaktas och uppdateras.
Vi har två väsentliga huvudområden att beakta:
• SIN-listan – tag hänsyn till vetenskaplig grund och lagstiftning
• eBVD – Byggvarudeklarationen ger grund för spårbarhet
(Hänvisning till samtliga passager i planen om SIN-listan, lagstiftning till exempel sid 7 - 8 och särskilt under
rubriken Hormonstörande ämnen)

Ingen vetenskaplig grund i hänvisning till SIN-listan
Byggmaterialindustrierna avråder från att hänvisa kriterier och bedömningar till SIN-listan. Den har
ett gediget arbete till grund men går rakt emot gällande lagstiftning in vissa ärenden vilket faktiskt
om man åberopar en lista som denna underminerar vår egen myndighet Kemikalieinspektionen (det
här gäller aktuellt reprotox H360 för DINP). SIN-listan kan uppmärksamma användare på vilka ämnen
man ska ha kännedom om men ni måste göra skillnad på att ”gå före” (hålla kontroll) och ”gå emot”
(i detta fall lagstiftning och rådande vetenskapliga rön).
Vi anser vidare att SIN-listan inte stödjer sig mot vetenskapliga rön mot bakgrund av nedanstående
beskrivning av hur Chemsec åsidosätter grundläggande vetenskapliga principer samt underlåter att
beakta data som inte överensstämmer med deras uppfattning.
Byggmaterialindustriernas inställning till att inte åberopa SIN-listan är följande:
•

Vi anser inte att Chemsecs bedömningar utgör erkända vetenskapliga rön. Chemsec gör en
egen bedömning och deras roll är att påverka lagstiftningen. EU:s bedömningar bör även
fortsatt vara utgångspunkten för eventuella bedömningskriterier

•

Det faktum att det inte i dagsläget finns någon som helst överprövningsmöjlighet för SINlistan och de ämnen som införs där bidrar också till vår hållning.

•

Vi anser att man ska använda de regler som redan finns från EU avseende vad som är att
betrakta som hormonstörande (i förordning 2017/2100 om biocider och förordning
2018/605 om växtskyddsmedel) samt det till dessa lagstiftningar nyligen publicerade
vägledningsdokument från EFSA och ECHA.

För att ett ämne skall kunna anses vara hormonstörande, måste det ha en hormonpåverkande
egenskap. Den påverkan som finns måste vara negativ (”adverse”) och det måste finnas en
kausalitet, det vill säga den negativa effekten måste härröra från den hormonpåverkande
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mekanismen. Det är inte trivialt att visa att en kemikalie uppfyller alla tre leden i den vetenskapliga
definitionen av hormonstörning.
Vi anser att SIN-listan och eventuella hänvisningar till den, inte går att åberopa med ett vetenskapligt
grundat förhållningssätt. Chemsec bortser till viss del från kausaliteten och den negativa effekten
och fokuserar endast på den endokrina verkningsmekanismen De beaktar inte heller all tillgänglig
och relevanta data i sina bedömningar. Bland annat ges negativa studier mindre vikt vilket måste
anses vara ett ovetenskapligt förhållningssätt. Att inte beakta all relevant data står dessutom i strid
med den vetenskapliga grundprincipen om ”weight of evidence”.

eBVD – Byggvarudeklarationen och grundinformationen för spårbarhet
eBVD (elektronisk Byggvarudeklaration) är en innehållsdeklaration och formatet för vad man ska
fylla i är bestämt i ett samverkansråd av hela byggbranschen varför innehållet täcker ett
branschöverskridande innehållsbehov. Det väsentliga med Byggvarudeklarationen är att den återger
fakta, information för spårbarhetens nytta så att du ska veta vad du byggt in i ditt hus och inte en
subjektiv materialskattning för val enligt olika varumärkesbedömningar (så som
bedömningssystemen gör). Syftet med byggvarudeklarationer är att materials och produkters
innehåll ska redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet, en
handling som i likhet med drift- och underhållsinstruktioner följer huset under hela dess livslängd.
Deklarationerna är ett bra medel för att kommunicera LCI (livscykelinventering) till beställare och
användare.
Enligt det som står i er plan bland annat på sidorna 11, 14, 20, 23 om innehåll så verkar det vara
spårbarheten och innehållsdeklarationen ni önskar varför vi rekommenderar att ni alltid ska
efterfråga en eBVD - Byggvarudeklaration bifogad för valda eller/och efterfrågade material. De kan
antingen bifogas via företaget självt, med en pdf eller html-fil, eller elektroniskt via API och
dataöverföring enligt överenskommelse med tillverkande företag.
Frågor med anledning av denna remiss ställs till nedanstående kontaktperson och/eller till våra
medlemmar inom Byggmaterialindustrierna.
Stockholm 2019-04-25

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna
kontaktuppgifter: anneli@byggmaterialindustrierna.se eller 070 379 84 22

Bilaga 1 Medlemsförteckning Byggmaterialindustrierna (med i dokumentet)
Bilaga 2 Vi bifogar också tillsammans med denna remiss Scandinavian Development Copper
Associations synpunkter i ett enskilt dokument från deras expertområde.
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Bilaga 1
Byggmaterialindustriernas medlemmar
Företagsmedlemmar:
Betongindustri AB
Buildsmart Sverige AB
Celsa Steel Service AB
Cementa AB - Heidelberg Cement Group
Chimneytec AB
Combimix AB
Foamking Sweden AB
Icopal AB
Ivarssons i Sverige
Kingspan Insulation AB
Knauf Danogips GmbH
Lindab Sverige AB
Moelven Wood AB
Monier Roofing AB
Nordic Waterproofing AB
Ruukki Sverige AB
Sand och Grus AB Jehander
Saint-Gobain byggprodukter AB, Weber
Saint-Gobain byggprodukter AB, Gyproc

Byggmaterialindustriernas medlemsorganisationer :
Golvbranschen GBR
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandianvian Copper Development Association, SCDA
Skogsindustrierna
Stålbyggnadsinstitutet
Swedisol
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Svensk Betong
Svensk Byggplåt
Svensk Ventilation
Svenska Kyl och värmepumpföreningen
Sveriges Bergmaterialindustri
Sveriges Limleverantörers Förening
Sveriges Färgfabrikanters förening
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening
Trä- och möbelföretagen
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