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Byggmaterialindustriernas svar på Remiss av Sunda Hus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.2 

 

Byggmaterialindustrierna har tagit del av Sunda Hus remiss avseende bedömningskriterier 6.2. Vi 

tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag.  

Byggmaterialindustrierna har nedanstående kommentarer på det remitterade förslaget. I övrigt 

hänvisar vi till remissvar från våra medlemmar. 

2.1 Giltighetstid för bedömningar 

Byggmaterialindustrierna förstår att det kan vara rimligt med regelbundna uppdateringar av 

informationen i systemet. Men det är viktigt att det baseras på att produkter, som inte har 

uppdaterats, inte påförs någon kostnad. Det framgår inte om detta är fallet. Det framgår inte hur den 

förändrade giltighetstiden ska hanteras praktiskt och vilka kostnader som påförs tillverkaren vilket 

gör det svårt att bedöma förslaget i detalj. Den föreslagna förändringen av giltighetstiden borde ha 

kombinerats med tydlig information om konsekvenser och kostnader för företagen för att möjliggöra 

en korrekt bedömning av förslaget. 

Tillägget om en begränsad giltighetstid på 3 år för bedömningarna bedöms därför utifrån remissen 

kunna leda till stora ökade kostnader och administration för företagen.  

Många produkter kommer inte att ha ändrats under denna tidsperiod (3 år). Om dessa produkter 

påförs en kostnad vart tredje år, kommer förslaget leda till väldigt stora kostnader för tillverkare, 

särskilt för tillverkare av många produkter, utan egentlig nytta. Detta drabbar också kunden utan 

direkt förbättring av produktens miljö- eller hälsoprestanda, eftersom tillverkare redan har ansvaret 

att bedömningsunderlagen är aktuella.  

Om en giltighetstid för bedömningarna införs, måste det innebära ett enkelt förfarande för 

produkter som inte har genomgått några förändringar eller förändrats utan att det påverkat 

bedömningsresultatet eller klassificeringen (i enlighet med lagstiftningen) när det rör sig om en 

kemisk produkt. Om leverantören meddelar Sunda Hus att inga förändringar har gjorts av produkten 

så är det rimligt att markeringen om att bedömningen inte är giltig ”släcks”. Det vill säga att 

giltighetsdatumet flyttas fram utan någon tillkommande kostnad för tillverkarna. Vidare är det rimligt 

att, vid mindre förändring av en produkt, ska detta kunna hanteras till reducerad kostnad. Vidare 

anser Byggmaterialindustrierna att ett eventuellt krav enligt förslaget, måste införa successivt 

antingen med avseende på produktgrupper eller de äldsta produkterna i systemet prioriteras, för att 
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inte skapa en för stor arbetsbörda rent administrativt för företag som har många produkter som ska 

uppdateras samtidigt.  

2.2 Emissioner 

Byggmaterialindustrierna är frågande till hur kraven har utarbetats genom att emissionskraven, 

enligt första punkten och tabell 1, enbart är satta för produkter som omfattas av klass 1 ”Fullständig 

dokumentation”. Det innebär att om en produkt är i klass 2, dvs ej fullständig dokumentation men 

bedömning möjlig, så kommer den bedömningen inte att omfatta krav på emissioner vilket leder till 

att två produkter båda kan bedömas med exempelvis C+ där den ena bedömningen omfattar krav på 

emissioner och den andra inte.  

Många produkter genomgår inte emissionsmätningar idag, för att det inte finns någon hälso- eller 

miljömässig anledning till det. Byggmaterialindustrierna ifrågasätter möjligheten att alla de produkter 

som skulle omfattas av detta krav, skulle kunna genomgå en emissionsmätning innan dessa krav blir 

verklighet. Kapaciteten för att genomföra dessa typer av mätningar är begränsad. Dessutom riskerar 

kostnaden för att genomföra emissionsmätningar av produkter som inte av hälso- eller miljöskäl är 

nödvändiga, att bli betydande.       

Vidare anser vi det viktigt att kravet för emissioner måste ses som uppfyllt om det finns en 

emissionsrapport, även om det inte finns ett certifikat utfärdat och mätningen kan utföras internt på 

leverantörens företag, så länge som denna görs i enlighet med aktuell standard. 

Kravet enligt tabell 1, klass 1, på att en kemiskt produkts innehåll ska deklareras och vara publikt till 

99,9 % för betyg A är inte rimligt med argumentet att kunskapsläget kan komma att ändras i 

framtiden (om kunskapsläget om olika ämnen ändras över tid kan informationen kompletteras). Att 

lämna ut så stor del av innehållet i en produkt utgör en stor affärsmässig risk för företagen då 

konkurrenter kan kopiera informationen. Marknaden för material och kemiska produkter är till stora 

delar global och informationen från underleverantörer följer kemikalielagstiftningens krav. Detta gör 

att det ofta är svårt att redovisa innehållet på den nivån som Sunda Hus kräver. Det riskerar att leda 

till att leverantörer som har mindre kunskap om innehållet i sina produkter får en fördel jämfört med 

leverantörer som har mer kunskap. 

Även kravet på att minst 98 % av innehållet för varor ska deklareras och vara publikt är orimligt högt 

satt. För eBVD är kravet att icke klassade ämnen som ingår i halter som understiger 2 % inte behöver 

redovisas. Samma argument som ovan gäller här.  

Tabell 3  

Ett förtydligande behövs om vad som menas med isolermaterial. Omfattas t.ex. isolering som 

används i annan byggprodukt (exempelvis ljuddämpare). Där hela produkten idag blir bedömd som 

en enhet. 

Det framgår inte tydligt om kravet för träbaserade produkter enbart gäller produkter för 

inomhusanvändning, eller om det även gäller tex utomhuspanelser, vilket borde förtydligas genom 

att ange att det är per m3 inomhusluft som kravet gäller för.  
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2.3 Förändring av kriterium för Ofullständig dokumentation, bedömning möjlig för Icke 

kemiska produkter 

Byggmaterialindustrierna är positiva till förändringarna, i denna del, som innebär att innehåll av 

produkter med ofullständig dokumentation, bedömning möjlig är svårt att efterfölja, inte behöver 

redovisas enligt tabell 2. 

3.1 Ny definition för produkter med elektronik 

Det kommer att vara en utmaning att uppfylla redovisningskravet i praktiken. Utmaningen är att få 

information av vad ”elektronik” (kretskorten) innehåller från underleverantörerna. Att lättnader 

införs på den kemiska bedömningen är positivt, men övrigt innehåll är en utmaning för tillverkarna 

att få fram. När det gäller kemiska ämnen är många underleverantörer väldigt restriktiva med att 

dela information pga. företagshemligheter. Systemet inom BASTA är att föredra dvs hur stor andel av 

elektroniken uppfyller kravet i RoHS.  

Byggmaterialindustrierna efterlyser en samordning av elektronikkriterier med övriga bedömnings-

system, för att möjliggöra för tillverkare att kunna ta fram och ställa likartade krav på underleveran-

törer. 

Övriga kommentarer 

Hög transparens är generellt bra men krav på fullständig transparens behöver ställas mot relevans. 

Om tillverkare av en produkt eller ingrediens, utan eller med låg risk-klassning, av sekretesskäl 

bedömer det som en stor affärsrisk att kommunicera fullständigt innehåll, borde det inte drabba 

produktens bedömning eftersom det inte ökar de hälso- eller miljömässiga riskerna av att använda 

den. Transparens för sakens skull kan motverka byte till nya, bättre ingredienser/produkter. Worst 

case scenario-tolkningen kan hämma framtagning av miljömässigt bättre produkter. 

 

 

Jenny Svärd 

Verkställande direktör 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Byggelit AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• 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 
• IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
• Scandinavian 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.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/

