
Hej, 
 
Byggmaterialindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget om 
nationella bestämmelser i Frankrike.  
 
Byggmaterialindustrierna anser att förslaget strider mot bestämmelserna i byggproduktförordningen, 
då det förutsätter en överenskommelse mellan programoperatörer för EPD:er och det Franska 
ministeriet för att göra det möjligt att ladda upp EPD:er i en fransk databas, vilket utgör ett 
handelshinder.  Vidare är hänvisningen till standarden EN 15804 +A1 obsolet eftersom den löper ut 
under 2022 och ersätts av EN 15804 +A2. Industrin i övriga Europeiska länder kommer därmed att 
uppdatera sina EPD:er till EN 15804 +A2 och alla nationella initiativ bör då följa senaste versionen av 
EN 15804 för att undvika handelshinder. Om Frankrike ställer krav på en äldre version av standard 
kommer det således att få som konsekvens att EPD:er framtagna utanför Frankrike inte kommer att 
kunna användas i Frankrike. Byggmaterialindustrierna anser att det är av största vikt att samma 
regler gäller för byggmaterial och byggprodukter inom den europeiska unionen. 
 
 
 

Bästa hälsningar 

Anna Ryberg Ågren 
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Byggmaterialindustrierna är branschföreningen för Sveriges byggmaterialföretag.  

Vi organiserar både tillverkande företag och byggmaterialens branschorganisationer. 
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Från: Katarina Paul <katarina.paul@kommerskollegium.se>  
Skickat: den 15 juni 2021 17:22 
Till: Anna Ryberg Ågren <Anna@byggmaterialindustrierna.se> 
Ämne: Vi vill ta del av era synpunkter på franska förslag om miljödeklarationer för bl.a. 
byggprodukter 
 
Hej,  
  
Frankrike har föreslagit nya nationella regler som innebär att tillverkare måste utfärda 
miljödeklarationer för bl.a. bygg och inredningsprodukter. Förslaget utgår från ett livscykelperspektiv 
för berörda produkter och reglerar även hur deklarationerna ska beräknas. Förslaget innehåller också 
krav på hur informationen ska tillgängliggöras för allmänheten och hur den ska kontrolleras.  
  
Frankrike har notifierat förslaget till reglering inom ramen för anmälningsproceduren för tekniska 
föreskrifter som regleras i direktiv (EU) 2015/1535 och Sverige har nu en möjlighet att välja att yttra 
sig över förslaget.  
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbyggmaterialindustrierna.se%2F100-byggmaterialsinnovationer%2F&amp;data=04%7C01%7CAnna%40byggmaterialindustrierna.se%7Cfc1fa55faa2e478ee45108d8b971c6c1%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637463245596216496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=aR3z0%2FAjY75iP6kAO4ZBbqsSS8rmx38WWsY5zT42hK0%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.byggmaterialindustrierna.se%2F&data=04%7C01%7CAnna%40byggmaterialindustrierna.se%7C5630188cab454464d73b08d8b971e0e2%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637463246034034155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IKRzS179B68LbPIkW5hxRUg%2FU711uj2DiPjoGR%2BwURI%3D&reserved=0
mailto:katarina.paul@kommerskollegium.se
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Förslaget är uppdelat i tre delar: 

• 2021/255/F: Övergripande bestämmelser om miljödeklarationerna, t.ex. innehåll och 

kontroll.  

• 2021/257/F: Mer detaljerade bestämmelser om bl.a. innehåll, bedömning och beräkning för 

miljödeklarationerna. 

• 2021/258/F: Bestämmelser om kontroll av miljödeklarationerna.  

Frankrike har angett att bakgrunden till förslaget är att byggnader, på grund av energikonsumtion 
och byggnadssätt är en av de största källorna till växthusgasutsläpp i Frankrike.  Regleringen syftar 
därför till att minska utsläppen. Förslaget saknar konsekvensutredning i övrigt.  
  
Har ni synpunkter på förslaget får ni gärna kontakta Kommerskollegium. Kommerskollegium är 
särskilt intresserade av era synpunkter angående följande: 

• Hur föreskrifterna förhåller sig till sekundärrätten, särskilt direktiv 2010/31/EU om 

byggnaders energiprestanda. 

• Om föreskrifterna riskerar att negativt påverka den fria rörligheten för de berörda 

produkterna på EU:s inre marknad. T.ex. om de riskerar att ha diskriminerande effekter för 

produkter från andra medlemsländer till fördel för produkter tillverkade i Frankrike.  

• Om föreskrifterna framstår som motiverade och proportionella.  

Era synpunkter ger underlag till Kommerskollegium för en bedömning om det finns skäl för 
Regeringen att kommentera det franska förslaget. För att Kommerskollegium ska kunna ta fram 
underlag för en eventuell reaktion, som Regeringen sedan har att ta ställning till, behöver vi få in era 
eventuella synpunkter senast den 25 juni 2021.  
  
Om ni har synpunkter skickar ni dessa till registrator@kommerskollegium.se, gärna med kopia till 
katarina.paul@kommerskollegium.se. Ange dnr. 2021/00986 i ärenderubriken. 
  
Utkasten till föreskrifter bifogas samt även den information som Frankrike angav vid anmälan. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Katarina Paul 
____________________________ 
  
Katarina Paul 
Utredare / Legal Adviser 
Enheten för Handel och Tekniska Regler  / Department for Trade Agreements and Technical Rules 
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