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Byggmaterialindustrierna Remissvar Sunda Hus –  

uppdaterade kriterier i Sundahus Miljödata bedömningskriterier 6.1.5 

 

 

 

 

Tack för att vi fick möjlighet att lämna svar på SundaHus Miljödata  
bedömningskritierier 6.1.5 - om hänvisning SIN-listan i ert kriteriearbete 
 

Ingen vetenskaplig grund för användning av SIN-listan 
Byggmaterialindustrierna avråder från att hänvisa kriterier och bedömningar till SIN-listan. Det gör vi 
gällande 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 SIN-
listan 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 
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”.  
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Avseende förslaget om intyg från materialleverantörer för polykarbonatplast och Bisfenol A 
Vi anser att den här formen av intyg från tillverkarna hanteras inom miljölagstiftningen, att det är på 
företagsnivå man reglerar och uppfyller sitt CSR-arbetet. Dessa ska inte ska utformas som grund för 
bedömningskriterier på produktnivå.   
 
Byggmaterialindustrierna framhåller att:  
 

• Inriktningen för miljövärderingen ska vara tydlig. Det bör till exempel tydligt framgå 
huruvida fokus ligger på tillverkning av produkten, innehåll, produktens livslängd i 
byggnadsverket eller på hur produkten hanteras då den blir avfall.  

• Det bör också tydligt framgå hur aspekterna är viktade.  

• Miljövärderingar ska baseras på erkända vetenskapliga rön.  

• Miljövärderingskriterier ska vara transparenta och öppna för alla.  

• Värderingar ska vara konsekventa inom samma system, det vill säga följa uppställda 
kriterier på samma sätt för alla produkter  

 

Stockholm 2019-04-10 

 

För frågor avseende remissvaret var snäll och kontakta: 

Anneli Kouthoofd vd Byggmaterialindustrierna  

kontaktuppgifter: anneli@byggmaterialindustrierna.se eller 070 379 84 22  
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Bilaga  

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 

 

 

 

 


