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Byggmaterialindustriernas svar på kommissionens förslag till förordning om ekodesign för 
hållbara produkter, Dnr M2022/00802 

 

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

Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation för företag och branschorganisationer som 
tillverkar och arbetar med byggmaterial inom alla byggmaterialområden. Byggmaterialbranschen i 
Sverige omsätter omkring 170 miljarder SEK och sysselsätter drygt 50 000 personer. 

Byggmaterialindustrierna ansluter sig i detta remissvar till det svar som Svenskt Näringsliv avger.  
 
Utöver vad som anförs i remissvaret från Svenskt Näringsliv vill vi framföra att vi anser att det är 
positivt att ekodesignkrav för de byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen i första 
hand kommer att fastställas där. Vi noterar dock att i de fall som byggproduktförordningens krav inte 
anses uppfylla hållbarhetsmålen som eftersträvas i ESPR, så kommer det att finnas en möjlighet att 
ställa krav på de byggprodukter som omfattas av byggproduktförordningen även inom ramen för 
ESPR (punkt 43, sid 28-29). Med tanke på det utökade mandatet som kommissionen föreslår att de 
ska få att utfärda delegerade akter till byggproduktförordningen, även kopplat till produktkraven, 
anser vi att det borde det räcka att ekodesignkrav för byggprodukter regleras i 
byggproduktförordningen. Inte minst med hänsyn till de många SME-företagen som finns är det 
viktigt att undvika dubbelreglering och att byggproduktförordningen förblir en ”one-stop shop” för 
byggprodukter 

 

Anna Ryberg Ågren 

Verkställande direktör 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Byggelit AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• Chimneytec 

• Combimix AB 

• Derbigum Sverige AB  

• Eld & Vatten AB 

• Kingspan Insulation AB 

• Knauf Danogips GmbH 

• Moelven Wood AB 

• Nordic Waterproofing AB 

• RECOMA AB 

• 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 
• VVS-fabrikanternas råd 

 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.weber.se/

