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Byggmaterialindustriernas synpunkter på förslaget till EU-förordning om allmän 

produktsäkerhet, ”COM (2021) 346 final”, dnr Fi2020/04978 

 

Vi tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag. 

Byggmaterialindustrierna avgränsar sitt svar till byggprodukter.  

Artikel 2.1 i förslaget anger att om produkter omfattas av unionslagstiftning med särskilda 
säkerhetskrav för dessa produkter, ska produktsäkerhetsförordningen endast gälla för de aspekter, 
risker eller riskkategorier som inte omfattas av dessa krav. 
 
Den existerande unionslagstiftningen för byggprodukter är förordning (EU) nr 305/2011 
(byggproduktförordningen). Byggproduktförordningen innehåller villkor för hur byggprodukters 
prestanda ska bedömas och beskrivas med hjälp av harmoniserade standarder för att få CE-märkas 
och säljas på EU:s inre marknaden, men ställer inga materiella krav på byggprodukter. De 
harmoniserade standarderna för byggprodukter innehåller metoder och kriterier för bedömning av 
byggprodukternas prestanda i förhållande till deras väsentliga egenskaper, men innehåller inte heller 
några krav.  

Enligt artikel 2.1 i det remitterade förslaget skulle således produktsäkerhetsförordningen bli 
tillämplig för samtliga byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen. För tillverkare av 
produkter som omfattas av byggproduktförordningen skulle detta innebära en skyldighet att 

tillhandahålla dokumentation om byggprodukternas säkerhet utöver den information som ska 

framgå av den obligatoriska prestandadeklarationen.  

Byggmaterialindustrierna anser att detta enbart skulle leda till ökad administration, utan att tillföra 
någon säkerhetsnytta. De harmoniserade produktstandarderna omfattar samtliga väsentliga 
egenskaper som är relevanta för en byggprodukt. Väsentliga egenskaper definieras i 
byggproduktförordningen som de egenskaper hos byggprodukten som rör de grundläggande kraven 
för byggnadsverk. De grundläggande kraven för byggnadsverk innefattar bland annat säkerhet vid 

användning. Det är sen upp till användaren att utifrån den deklarerade prestandan bedöma om 
produkten är lämplig utifrån gällande byggregler och den avsedda användningen.   
 
Mot bakgrund av ovan anser Byggmaterialindustrierna att byggprodukter som omfattas av 
förordning (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordningen) ska undantas från den allmänna 
produktsäkerhetsförordningen, och att undantaget tydligt framgår av förordningstexten.  
 
 
 

Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• Chimneytec 

• Combimix AB 

• Derbigum Sverige AB  

• EldochVatten AB 

• Icopal AB 

• Kingspan Insulation AB 

• Knauf Danogips GmbH 

• Moelven Wood AB 

• Monier Roofing AB 

• Nordic Waterproofing 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 Byggplåt 
• Svensk Ventilation 
• Svenskt Trä 
• Sveriges Bergmaterialindustrier 
• Sveff- Sveriges Färg och Limföretagare 
• TMF, Trä- och möbelföretagen 

 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.icopal.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.monier.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/home.htm
http://www.weber.se/

