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Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges tillverkningsindustri inom 

byggmaterial. Vi utgör tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter 

och entreprenörer samhällsbyggnadssektorn i Sverige.  

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.  

 
Branschen och medlemmarna  
Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation som välkomnar alla företag och 
branschorganisationer som tillverkar och arbetar med byggmaterial, och organiserar 
tillsammans 1000 företag. Byggmaterialbranschen i Sverige omsätter omkring 170 miljarder 
SEK och sysselsätter 53 000 personer.  
 
Byggmaterialindustriernas medlemsföretag står för innovationskraft, unika idéer som 
omsätts i effektiva industriprocesser och ett ansvar för att utveckla och informera om 
hållbara materiallösningar.  
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1. Vision och uppdrag 
 
Byggmaterialindustriernas vision är att vi ska vara svensk byggmaterialindustris naturliga 
sektorsnod – den självklara kommunikationsparten för beslutsfattare, politiker och 
myndigheter i samhällsbyggnadssektorn.  
 
Vårt uppdrag är att: 
 

• kommunicera byggmaterialens avgörande betydelse för en hållbar samhällsbyggnad, 
öka den generella kunskapen om byggmaterial, företagens forskning och 
innovationer.  

• synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde.  

• verka för enkla, tydliga och långsiktiga regler för att underlätta omställningar och ge 
bättre förutsättningar för byggmaterialindustrin.  

 

En del i informationsuppdraget för Byggmaterialindustrierna är att konkret åskådliggöra alla 
byggmaterial och att visa att alla material behövs och kommer att behövas även i det 
framtida byggandet. Rätt material på rätt plats är budskapet och på vår hemsida har vi 
utvecklat en källa som tillgängliggör kunskap om alla byggmaterial. 

 

 

 
 

 

Under 2020 har vi också fokuserat på att lyfta fram byggmaterialinnovationer som främjar 

en hållbar samhällsbyggnad och som alla bidrar till att uppfylla något av delmålen inom 

ramen för Agenda 2030. Inte mindre än 100 innovationer lyckades vi publicera innan året 

var slut! Läs mer om dem här.   

https://byggmaterialindustrierna.se/byggmaterial/innovationer/


4 
 

 

2. Organisation 

Styrelse  
Byggmaterialindustriernas styrelserepresentanter kommer från stora tillverkande företag 

och branschens olika materialorganisationer. Sammansättningen utgör en mycket god 

samverkansgrund för de branschgemensamma frågor Byggmaterialindustrierna driver.  

 
Ordinarie ledamöter 
Mats Öberg, fristående ordförande 
Magnus Ohlsson, Cementa   
Andrew Kristensen, Saint-Gobain Weber AB  
David Johnsson, Trä- och möbelföretagen TMF   
Jenny Adnerfall, Golvbranschen GBR 
Britta Permats, Svensk Ventilation   
Mats Björs, Swedisol   
Katariina Raivio Pålsson, Knauf   
Mikael Axelsson, Moelven Wood 
 
Suppleanter 
Malin Löfsjögård, Svensk Betong   
Henrik Jansson, Sveff   
 

Styrelsen har under 2020 haft fyra ordinarie och två extra styrelsemöten.  
 
Ordinarie årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte ägde rum i april. I juni 
hölls en extra årsstämma för att fastställa de stadgeändringar avseende styrelsens 
sammansättning och att endast ha en auktoriserad revisor som beslutades om vid den 
ordinarie årsstämman.  
 

Styrelseutskott  
Ämnesspecifika frågor drivs inom ramen för styrelsens utskott, i vilka specialister från 
medlemsföretag och organisationer medverkar. Utskotten aktiveras vid så väl strategiska 
som akuta frågor och för att utforma Position Papers, bilda opinion, svara på remisser och 
skriva debattartiklar.  

 
De utskott som finns är följande:  
 
- Miljöinformation 
- Hållbarhet/Cirkularitet 
- Energi- och Klimat 
- Standardisering 
- ABM07 
- Brand 
- Färdplanerna Fossilfritt Sverige 
- Byggkostnader  
 



5 
 

 

 

Medlemmar  
 
Företagsmedlemmar     
Betongindustri AB  
Buildsmart Sverige AB  
Celsa Steel Service AB  
Cementa AB  
Chimneytec AB  
Combimix AB  
Derbigum Sverige AB 
EldochVatten AB 
Foamking Sweden AB  
Icopal AB 
Ivarsson i Sverige AB – Etex Group  
Kingspan Insulation AB  
Knauf Danogips GmbH  
Moelven Wood AB  
Monier Roofing AB  
Nordic Waterproofing AB  
Ruukki Sverige AB  
Sand och Grus AB Jehander  
Saint-Gobain Sweden AB, (Weber, Gyproc)  

 

3. Verksamhet 2020 

Nedan följer vad vi har gjort under 2020 inom ramen för vårt uppdrag, såväl inom ramen för 
våra utskott som genom medverkan i diverse branschprojekt och samverkansgrupper.  

Utskottsarbete 

Miljöutskottet  
I juni lanserade Byggmaterialindustrierna ett ställningstagande som miljöutskottet har 
arbetat fram om framtida, säkra produkt- och miljödata, i syfte att stödja företagen i deras 
fortsatta arbete. Huvudbudskapet i ställningstagandet är att det är byggmaterialföretagen 
själva som ska äga, distribuera och ha rådighet över sin produktinformation. 
Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i 
branschen med ett gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och 
resurseffektivt sätt för företagen, gör det möjligt att dela produkt- och miljödata och som 
tillvaratar företagens kunskap. Att registrera produkt- och miljödata på ett och samma ställe 
är mest resurseffektivt och bådar också för att informationen alltid är korrekt och aktuell. 
Att registrera i flera olika system och hålla dessa uppdaterade blir både ineffektivt, dyrt och 
äventyrar säkerheten för den data som matas in. Produkt- och miljödata ska därför fortsatt 
erhållas på eBVD-format och via de möjligheter som eBVD-systemet erbjuder för att dela 
data.  
 

Medlemsorganisationer  

GBR Golvbranschen  
Nordic Galvanizers  
IKEM -Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige  
Scandianvian Copper Development Association, SCDA  
Svenskt Trä/Skogsindustrierna  
Stålbyggnadsinstitutet  
Swedisol  
Svensk Betong  
Svensk Byggplåt  
Svensk Ventilation  
Svenska Kyl och värmepumpföreningen  
Sveriges Bergmaterialindustri  
Sveff - Sveriges Färg och Limleverantörers Förening  
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening  
TMF - Trä- och möbelföretagen 
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Byggföretagen, Installatörsföretagen och Plåt- och Ventföretagen skrev under vårt 
ställningstagande vilket visar en gemensam inställning om hur branschen gemensamt bör 
agera framåt. Läs pressmeddelandet, med länk till hela ställningstagandet och 
underliggande fakturaunderlag här.  
 
Hållbarhetsutskottet utgjorde referensgrupp till ställningstagandet.  
 
Energi & Klimatutskottet  
Under årets första kvartal hade energi- och klimatutskottet ett möte med Boverket för att 
diskutera förslaget till ny lag för klimatdeklarationer för byggnader.  
 
Utskottet har också skrivit två inspel till politiken; 

- Dels ett förslag på ”Incitament för Energiomställning och Energieffektivisering” 
tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen och Byggföretagen. 
Förlaget handlar om ett klimatomställningsbidrag för att stimulera fastighetsägare 
att prioritera och genomföra energieffektiviserande åtgärder,  
och kan laddas ner här. 
 

- Ett om medlen ur EU:s återhämtningsfond, som betonar vikten av att medlen från 
Next Generation EU kommer bostadssektorn till del. Inspelet går att ladda ner här.  
 

Standardiseringsutskottet 
Arbetet inom ramen för Byggmaterialindustriernas standardiseringsutskott har under året 

präglats av diskussioner, såväl internt inom utskottet som med övriga parter inom 

samhällsbyggnadssektorn, Boverket och SIS, om det behov av samordning som finns inom 

sektorn för att effektivisera och utveckla byggandet.  

Sektorn har nu samordnat sig inom ramen för ett initiativ som har getts namnet 

Samhällsbyggandets regelforum och som koordineras av IQ Samhällsbyggnad.  

ABM-utskottet  
AMB-utskottet har under år 2020 återupptagit revideringsarbetet och inledde samtidigt 
diskussioner med Byggmaterialhandlarna som resulterade i ett gemensamt 
revideringsunderlag för ett nytt ABM. Parterna har fortfarande några punkter kvar att enas 
kring, men har en bra grund för fortsatt samarbete. ABM är inte formellt en BKK produkt 
utan ett standardavtal där BKK endast medverkat varför ABM inte heller verkar prioriteras 
inom BKK, där revidering av AB04 och ABT06 pågår sedan ett antal år tillbaka. Eftersom ABM 
endast berör Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna, Byggföretagen och 
eventuellt även Trafikverket togs under året en direktkontakt med Byggföretagen i syfte att 
skynda på framtagandet av ett nytt ABM.   
Kontakten med Byggföretagen, som togs tillsammans med Byggmaterialhandlarna, ledde till 
två möten men då Byggföretagens chefsjurist lämnade sin position under hösten 2020, 
kommer en förnyad kontakt behöva tas under 2021. 
I skrivande stund pågår också ett arbete med att ta fram en kartläggning av nuläge och 
önskat läge avseende olika avtalsförhållanden att ha som utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet. 
 
  

https://byggmaterialindustrierna.se/pressmeddelande-200629-branschen-tar-stallning-for-saker-hantering-av-produkt-och-miljodata/
https://byggmaterialindustrierna.se/pressmeddelande-200629-branschen-tar-stallning-for-saker-hantering-av-produkt-och-miljodata/
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/04/Incitament-fo%CC%88r-Energiomsta%CC%88llning-och-energieffektivisering-200519.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/04/Inspel-Next-Generation-EU-fond-20-nov-2020-Byggmaterialindustrierna.pdf
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Brandutskottet 
Byggmaterialindustrierna är representerade i Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt 
brandskydd genom Mats Björs som också är ordförande i Byggmaterialindustriernas 
brandutskott. Vid andra mötet med Boverkets referensgrupp i november 2020 diskuterades 
bildande av särskild referensgrupp för översynen av byggreglerna avseende säkerhet i 
händelse av brand. Med anledning av detta beslutade byggmaterialindustriernas 
brandutskott att välja in en gemensam representant till denna särskilda referensgrupp. 
Utskottet enades om en profil som den person som representerar oss bör ha. Utifrån denna 
profil nominerades fyra kandidater, varav utskottet valde att föreslå Björn Yndemark på 
WSP och med Robert Johansson på Brandskyddslaget som ersättare. Detta förslag bifölls av 
styrelsen vid årets sista styrelsemöte.  
 
Färdplanerna Fossilfritt Sverige 
Efter samtal med byggmaterialindustrins färdplansföreträdare är vi eniga om att det 
viktigaste arbetet just nu är det som pågår inom ramen för våra egna färdplaner för att 
åstadkomma förändring och förbättring framåt. Vi deltar gärna i övergripande initiativ inom 
ramen för den gemensamma färdplanen, där en samlande effekt kan nås i horisontella 
frågor, samt förordar resultatkonferenser för att se vart vi är på väg!  
 
Vid seminariet som hölls inom ramen för Bygg- och anläggningssektorns gemensamma 
färdplan i november inledde Byggmaterialindustrierna eftermiddagen med presentation av 
best-case från och panelsamtal med tre företrädare från oss inom byggmaterialindustrin; 
Cementa, Thomas Betong och Derome. 
 
Byggmaterialindustrierna har tillsammans med Byggföretagen, Byggherrarna, 
Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och 
Trafikverket bildat en operativ grupp som benämns ”Färdplan Implementering (FIMP)”. 
Byggmaterialindustrins mest väsentliga input till verksamhetsplanen för den operativa 
gruppen är att arbetet inom ramen för den övergripande färdplanen och för FIMP bör vara 
en samlingsplats för goda erfarenheter och gemensamma utmaningar, och att arbetet 
måste genereras från respektive medlemsområde, i vårt fall våra olika 
byggmaterialområden. 
 
Byggkostnader 
Sverige anses ha höga bygg- och byggmaterialkostnader. För att redovisa 
Byggmaterialindustriernas uppfattning om vad det är som har bidragit till ökade kostnader 
för byggproduktion och byggmaterial i Sverige påbörjade utskottet i början av året ett 
positionspapper. I mars fick Konkurrensverket ett uppdrag av regeringen att utreda 
konkurrensen i byggmaterialindustrin, varvid utskottet valde att avvakta med att färdigställa 
och publicera detta positionspapper. Byggmaterialindustrierna samt 
medlemsorganisationerna har under året haft flera möten med Konkurrensverket i relation 
till deras utredning. 
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Branschprojekt  
eBVD-utveckling 

Det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, gör det 

möjligt för byggmaterialindustrin att deklarera byggprodukters miljöinformation i ett digitalt 

format. Under 2020 togs nästa steg i utvecklingen när denna miljödata kopplas till några av 

byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation via s.k. webb-API:er Finfo, 

VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta. Länk till pressmeddelande.  

Under hösten blev också det nya formatet för eBVD godkänt av f.d. Föreningen för 

Byggvarudeklarationer. Nu tar ett utvecklingsprojekt vid för att implementera det nya 

formatet i eBVD -systemet, version 2.0. Projektet kommer förutom att anpassas till det nya 

formatet också fokusera på leverantörernas process för att leverera miljödata samt på 

förbättrat användarstöd.  

 

Vägledning hormonstörande ämnen 

Byggmaterialindustrierna, Sveff och GBR samt IKEM och Saint Gobain deltog under året i 
IVL-projektet som resulterade i en vägledning för hur hormonstörande ämnen ska hanteras i 
BASTA-systemet. Vägledningen finns att ladda ner här.  
 
SBE-projektet ”Digital Supply Chain” 

Styrelsen för Byggmaterialindustrierna beslutade i juni 2019 om att vi skulle delta på 
strategisk nivå i projektet ”Digital Supply Chain” inom ramen för Smart Built Environment.   
Projekt syftar till att skapa och förankra en branschgemensam handlingsplan för en effektiv 
digital hantering av standardiserade produktdata i samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Vår strävan inom Byggmaterialindustrierna och också projektets strävan är att företagen 
själva ska äga sina produkt- och miljödata. Informationen ska registreras på ett ställe och i 
ett format som föder alla system med information. Flera av våra byggmaterialproducenter 
lägger ner flera miljoner årligen på att tillgängliggöra information i olika system.  
Läs mer om projektet här.  
 
Resultaten från projektet summerades i slutet av året och slutrapporten är att vänta inom kort. 
Projektet övergår dock i ett större skandinaviskt projekt; Data Templates – Proof of Concept.  
Läs mer om projektet här.  

 

SBE-projekt ”Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan”  

Projektet syftar till att kravställning, dokumentation och verifiering kopplat till den nya lagen 
om klimatdeklarationer ska kunna ske digitalt och kostnadseffektivt. 
Byggmaterialindustrierna deltar i projektets styrgrupp. Utgångspunkten för projektet är de 
standarder som hittills arbetats fram inom Smart Built Environment för klimatkrav baserade 
på livscykelanalys, EU och byggproduktförordningen och genom framförallt öppna 
nationella branschgemensamma systemen, såsom den digitala byggvarudeklarationen 
eBVD, samt kemikaliekrav enligt REAC H genom BASTA.  

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2020-05-18-framsteg-for-miljoarbetet-nar-digitala-byggvarudeklarationer-kopplas-ihop-med-branschens-ledande-databaser.html?start=20200101-00000000-AM&end=20201231-235959999-PM
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f935/1591705295400/B2369.pdf
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/fardplan-digitala-leveranskedjor/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/data-templates/
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Projektet består av tre grundstenar med följande mål för att kunna digitalisera och utveckla 
upphandlingskrav genom hela processen: 

1. Utveckling av ett EPD-verktyg för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika 
klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkarna. 

2. Utreda och klargöra hur klimatnyttan från återbruk av byggprodukter kan beräknas i 
anslutning till tillgängliga standarder och klimatdeklarationer för byggprojekt, samt 
utreda hur detta kan implementeras digitalt i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 
(BM). 

3. Ta fram underlag förför HBVs kravställning gällande miljö och klimatdeklarationer på 
leverantörer samt skapa en handlingsplan för utrullning. 

En av effekterna av projektet som kommer byggmaterialindustrins leverantörer till gagn är 
bland annat att det blir enklare att ta fram livscykelbaserade deklarationer och 
kommunicera dessa digitalt. Läs mer om projektet här.  

 

Påverkansarbete  
Byggsamtal 

I februari höll statsministern, bygg – och utbildningsministern så kallade Byggsamtal med 
byggsektorn. Byggmaterialindustrierna var inte inbjudna men eftersom hållbart byggande 
fanns med som en punkt på agendan bad vi att få lämna ett inspel kopplat till den frågan. I 
inspelet redogör vi bland annat för vad vi gör i syfte att minska byggandet klimatpåverkan, 
men också för hur vi jobbar med spårbarhet genom värdekedjan som en förutsättning för 
giftfri miljö genom ett standardiserat digitalt informationsflöde – och mycket mer.  
Hela inspelet hittar du här.  

Regulatory Talks 

I december släppte Boverket rapporten om Möjligheternas Byggregler och remissen om 

förslag till föreskrifter om skydd mot buller, som är det första avsnittet i nuvarande BBR som 

går ut på remiss. Under hösten intensifierade Boverket förankringsarbetet för den nya 

regelmodellen, och har bjudit in till rundabordssamtal i mindre grupper med branschen, s.k. 

”Regulatory Talks”. Samtalen har letts av Michael Strömgren på BRISB. Michael gästade vårt 

standardiseringsutskott i november, och fick ta del av våra synpunkter.  

 

SIS Sektorsforum Bygg 

SIS har startat ett nytt sektorsforum för byggbranschens standardisering. Ett första möte i 
maj vittnade om starkt engagemang och framåtriktning. De nya byggreglerna innebär en 
möjlighet för standardisering att komma med lösningar om hur standarder ska kunna 
uppfylla funktionskrav i byggreglerna. I detta forum får vi också möjlighet att påverka 
arbetet inom SIS för att öka effektiviteten. Vi har också via SIS sektorsforum nominerat 
Anders Rosenkilde (TMF) att representera Byggmaterialindustrierna i Europa i CEN BT WG 9 
som bevakar utvecklingen av Byggproduktförordningen. Spegelgrupp blir förstås vårt 
Standardiseringsutskott. 

https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/upphandlingskrav/
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/04/Byggmaterialindustrins-inspel-till-Byggsamtalen-20200202-1.pdf
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Samhällsbyggandets regelforum 

Samhällsbyggnadssektorn har sedan länge (tidigare rapporterat) sökt samarbete kring 

standardisering. Nu påökt med Möjligheternas byggregler och vikten av att vi i branschen 

enas kring hur vi anser att dessa ska uppfyllas har intensifierat arbetet. Detta har resulterat i 

en organisation som fått namnet Samhällsbyggandets regelforum i IQ Samhällsbyggnads 

regi.  

Syftet med Samhällsbyggandets regelforum är att uppnå ett modernare, effektivare och mer 

innovativt byggande. För att uppnå det behöver sektorns aktörer samordna sig kring och 

driva arbete med både regelverk och standarder, till gemensam nytta för sektorns aktörer. 

Arbetet ska säkerställa både strategisk inriktning och kontinuerligt operativt arbete.   

Målen med arbetet är initialt att: 

• Bidra till att ett nytt regelverk skapas som driver innovation och främjar byggandets 
slutkunder 

• Upprätta strategi för sektorns standardisering och det nya regelverket 

• Skapa organisatoriska förutsättningar för löpande arbete med att prioritera och 
strategiskt hantera frågor inom området 

• Skapa långsiktig finansieringsmodell för det löpande arbetet 

Byggmaterialindustrierna deltar i Samhällsbyggandets regelforum genom vd i styrgrupp och 
medlemmar ur standardiseringsutskottet i strategisk grupp samt projektgrupper – och med 
komplettering från övriga byggmaterialområden vid behov.  
 

Svenskt Näringsliv 

Tillsammans med Byggföretagen, Innovationsföretagen och Installatörföretagen skrev 
Byggmaterialindustrierna genom Mats Björs i mars 2020 ett inspel till Svenskt Näringslivs 
Samverkansgrupp inom energi- och klimatområdet om vikten av att energieffektivisera det 
befintliga byggnadsbeståndet för att klara det klimatmål som Sveriges riksdag har satt upp 
på ett kostnadsoptimalt sätt. Läs inspelet här.  
 

Inom ramen för Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för miljöpolitik har 

Byggmaterialindustrierna varit med och tagit fram ett inspel om den nationella strategin om 

cirkulär ekonomi samt om produktpass, där byggmaterialindustrin har insikter utifrån eBVD. 

Läs inspelen här: 

En strategi för en framgångsrik cirkulär ekonomi i Sverige 

Svenskt Näringslivs kommentarer och inspel kring frågan om produktpass 
 

  

https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/04/Renovera-Sverige-och-klara-klimatma%CC%8Alet-2020-03-20.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/4jty92_inspel-till-den-nationella-strategin-for-cirkular-ekonomi-200316p_1142241.html/Inspel+till+den+nationella+strategin+fr+cirkulr+ekonomi+200316.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/mu3g1q_svenskt-naringslivs-kommentarer-och-inspel-om-produktpass-200422_1005630.html/Svenskt+Nringslivs+kommentarer+och+inspel+om+produktpass+200422+slutversion.pdf
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Debattartiklar 

Miljöinformation/digitalisering 
I en artikel i Hållbart Byggande i januari passar vi på att påpeka att den uppsjö av olika 
system för bedömning/registrering/märkning som finns varken är resurseffektivt eller leder 
till bättre produkter. Grunden till en hållbar utveckling framåt är spårbarhet, väsentlig 
tillgänglig information, källfakta med vetenskaplig grund – och digitaliseringen som 
möjliggörare av datainsamling och spårbarhet. Läs artikeln här. 
 
Energi och klimat 
Delar av förslaget ”Incitament för Energiomställning och Energieffektivisering” (se ovan 
under Energi- och klimatutskottet), som presenterades för bostadsministerns 
stadssekreterare i maj har vi också använt i debattartiklar tillsammans med våra 
branschkollegor inom byggsektorn: 
 
Återstarta ekonomin genom att renovera Sverige  
 
Samt  

Skattereduktion måste även gälla energieffektivisering 

 
Seminarier 

I maj deltog Byggmaterialindustrierna på ett webinarium anordnat av Boverket kopplat till 
Möjligheternas byggregler. Byggmaterialindustrierna lyfte bland annat fram fyra viktiga 
punkter om varför det är bra att göra om reglerna:  
 

• Tydliggöra vad som är regel och vad som sedan måste göras för att uppfylla. Dagens 
uppdelning i föreskrift, allmänna råd och tolkning vad som gäller är förvirrande.  

• Bygg- och konstruktionsreglerna måste vara transparenta och förutsägbara – inte 
tolkas som att exempel är lagen utan främja hur de ska uppfyllas med olika lösningar.  

• De ska också göra det möjligt att erbjuda flexibla snabba systematiska sätt att bygga 
som inte stoppas av några särkrav bland kommunerna.  

• Regelsamlingarna måste förstås digitaliseras för åtkomlighet när man behöver dem.  
 

Se webinariet i sin helhet på Boverkets hemsida 

(intervjun med Byggmaterialindustriernas f.d. vd 

Anneli Kouthoofd kommer ca 44 minuter in i 

webinariet).  

 

  

https://hallbartbyggande.com/ratt-kunskapsutbyte-ger-avtryck-i-en-hallbar-framtid/
https://hallbartbyggande.com/ratt-kunskapsutbyte-ger-avtryck-i-en-hallbar-framtid/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/aterstarta-ekonomin-genom-att-renovera-sverige/
https://www.altinget.se/artikel/debatt-skattereduktionen-maaste-aven-galla-energieffektivisering
https://edge.media-server.com/mmc/p/m22633rg
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Återstart Sverige och Industrins Reformagenda 

Den 25 november, presenterade 
Byggmaterialindustrierna, tillsammans med 
de andra 13 organisationerna inom Svenskt 
Näringslivs industrisektor, en reformagenda 
för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft. 
Agendan presenterades digitalt från 
Fotografiska Museet i Stockholm och dess 
första exemplar överlämnades till 
näringsminister Ibrahim Baylan. Inför 
lanseringen träffade vi tillsammans samtliga 
partier. Särskilt positivt togs de konkreta 
förslagen i agendan emot.  
 
I agendan presenterade industrins 
organisationer reformer inom tolv centrala 
områden, som alla måste vara en del av en 
sammanhållen industripolitik för att uppnå 
den vision industrin satt, nämligen att Sverige 
senast år 2025 ska rankas som ett av världens 
fem mest konkurrenskraftiga länder.  
 
Här kan ni se SVT Forums sändning av 
lanseringen.  
På vår hemsida hittar ni hela agendan.  
 

Remissvar 

De remisser som har besvarats under året är följande: 

”Klimatdeklaration för byggnader” Fi 2020/00475/BB Ds 2020:4 

”Betänkandet Modernare Byggregler – SOU 2019:68” Dnr Fi /2019/ 04318 /BB. 

”Finansdepartementets promemoria Skattereduktion för installation av grön teknik”, 

Fi2020/002314/S1 

”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som 

behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar 

avfall”.  M2018/01322/R 

  

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-vill-industrin-fa-fart-pa-tillvaxten
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-vill-industrin-fa-fart-pa-tillvaxten
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/11/Fart-pa-tillvaxt.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/05/Fi-202000475BB-Ds-2020-4-Byggmaterialindustrierna-4-maj-2020.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/05/Remiss-Fi2019-04318-BB-Byggmaterialindustrierna.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/06/Fi-2020-002314-S1-remissvar-Byggmaterialind-20200611_.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/06/Fi-2020-002314-S1-remissvar-Byggmaterialind-20200611_.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/06/M2018-01322-R-Byggmaterialindustrierna-remissvar18-juni-2020.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/06/M2018-01322-R-Byggmaterialindustrierna-remissvar18-juni-2020.pdf
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2020/06/M2018-01322-R-Byggmaterialindustrierna-remissvar18-juni-2020.pdf
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Engagemang i styrelser och samverkansgrupper 
I följande styrelser och samverkansgrupper har vi deltagit under 2020. Antingen med vd som 
deltagare eller/och tillsammans med representanter från medlemsföretag och 
medlemsorganisationer.  
 
BASTAs Marknadsråd 
BASTAs Vetenskapliga Råd (Henrik Jansson, Sveff) 
Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd (Mats Björs, Swedisol) 
Boverkets Byggråd  
Byggsektorns färdplan – Fossilfritt Sverige 
Construction Products Europé 
eBVD i Norden AB styrelse (vd, Johan Aspelin GBR, Erik Österlund Svensk Ventilation) 
HSIV-gruppen Hållbart Samhällsbyggande i världsklass  
IVL CC Build, samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och 
fastighetssektorn 
IVL mfl. Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatpositiva byggnader 
IVL Svenska Miljöinstitutets Verksamhetsråd för Hållbar stadsutveckling och Transporter 
Nordbyggs arrangörsgrupp  
RISE certifieringsstyrelse  
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd (valberedning) 
SGBCs Marknadsråd 
SIS för CEN/BT/WG 9 strategiska frågor för den europeiska standardiseringen under 
byggproduktförordningen (Anders Rosenkilde, TMF) 
SIS Sektorforum Bygg 
SIS Tekniska Kommitté 209 Hållbarhet hos byggnadsverk (Annikki Hirn, Nordic Galvanizers) 
standardiseringen under byggproduktförordningen – Anders Rosenkilde  
Styrgrupp för Retursystem Byggpall  
Svensk Byggnäring  
Svensk Byggtjänsts styrelse  
Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för Energi & Klimat (Mats Björs) 
Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för Miljöpolitik 
Svenskt Näringslivs styrelse (Magnus Ohlsson) 
TMF, KlivPåSmåHus, Referensgrupp 
Utvecklingsrådet för eBVD1.0 
 


