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Övergripande kommenterar 

Byggmaterialindustrierna stödjer förslaget till modellkoncept. Dokumentet är övergripande men 

innehåller flera bra skrivningar och förslag.  

Det finns också ett antal områden där Byggmaterialindustrierna vill se förtydliganden och 

kompletteringar i den kommande strategin för att den ska fungera som ett effektivt ramverk för det 

kommande arbetet med sektorsnormer, standarder och branschrekommendationer. 

Byggmaterialindustrierna har följande övergripande önskemål om förtydliganden och 

kompletteringar:  

• Vikten av bred representation kan förtydligas ytterligare, dvs. en bredd av aktörer samt 

större och mindre företag, och vikten av att branschorganisationer är involverade - för att 

säkerställa en bredd. (t.ex. sid 22, 25) 

• Kopplingen till verifieringsfrågorna. Arbetet enligt strategin och med kommande standarder, 

sektorsnormer och branschrekommendationer kommer att bli kostnadsdrivande. Det är 

viktigt med en tydlig synkronisering med verifieringsfrågorna för att minimera kostnads-

ökningen. Hur detta ska säkerställas behöver förtydligas generellt. (t.ex. sid 24) 

• Hur komplementaritet och samexistens ska säkerställas med bl.a. SIS-standarder, AMA. 

(viktigt att motstridiga krav undviks) En tydlig beskrivning av samverkan och gränssnitt mot 

SIS arbete behövs. (t.ex. sid 8) 

• Vikten av att nya standarder, sektorsnormer och branschrekommendationer tas fram med 

ett systemperspektiv - med aktörer i hela kedjan. (t.ex. sid 25, 27) 

• Förtydligande av sektorsnormens roll/funktion i förhållande till regelverk, standarder – och 

hierarkin jämte andra styrande dokument (EU, Nationellt)  

• Definitioner av de olika begreppen ”standard”, ”sektorsnorm” och ”branschrekommenda-

tion”, samt vilken tyngd, hierarki och bärighet de olika dokumenten har jämte varandra.    

Utöver detta anser Byggmaterialindustrierna att både processen för framtagande av nya standarder, 

sektorsnormer och branschrekommendationer samt processen för hur antagandet av befintliga 

dokument, praxis och vedertagna metoder kan upptas som en standard, sektorsnorm eller 

branschrekommendation behöver tydliggöras i den kommande strategin. Byggmaterialindustrierna 

har också kommentarer på kravet på konsekvensanalys (sid 23) och presenterar nedan ett förslag på 

hantering. 
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Processen för framtagande av nya standarder, sektorsnormer och branschrekommen-

dationer  

Byggmaterialindustrierna önskar förtydligande av hur framtagande av nya sektorsnormer, standarder 

och branschrekommendationer ska ske.  

Byggmaterialindustrierna anser att det behöver tas fram en process för hur sektorsnormer och 

branschrekommendationer ska tas fram, t ex en svensk standard. Denna process behöver 

omhänderta bl.a. nedanstående: 

• I tidigt skede av arbetet med framtagande av en standard, sektorsnorm eller 

branschrekommendation säkerställa en bred ansats och representation, bl a för att 

identifiera gränssnitt mot andra standarder, sektorsnormer och branschrekommendationer 

och berörda aktörer. Det är viktigt med en bred acceptans och att rätt aktörer involveras. 

• Vilka krav som ställs på aktörer som tar fram en standard, sektorsnorm och 

branschrekommendation.  

• Vem som har mandat att avgöra ett beslut om de involverade aktörerna är oense.  

• Hur konflikter med andra standarder, sektorsnormer och branschrekommendationer ska 

undvikas, hur hänvisningar ska ske och hur detta ska hållas uppdaterat.  

• En funktion där man som aktör kan lämna in synpunkter på framtagna standarder, 

sektorsnormer och branschrekommendationer – och för att ”påtala fel och överklaga” om 

processen inte efterlevs. 

• Hur remittering ska ske och hur remissynpunkter, vid framtagande av standarder, 

sektorsnormer och branschrekommendationer, ska hanteras. 

 

Processen för antagande av standarder, sektorsnormer och branschrekommendationer 

baserat på befintliga dokument 

Byggmaterialindustrierna önskar förtydligande av tillvägagångssättet för hur befintliga dokument, 

praxis och vedertagna metoder kan upptas som en standard, sektorsnorm eller branschrekommen-

dation. 

• En process behöver tas fram för hur standarder, sektorsnormer och branschrekommen-

dationer ska antas baserat på befintliga dokument. 

• Det behövs ett förfarande inför antagandet, av befintligt dokument, där aktörer har 

möjlighet att lämna synpunkter – dvs. ett remissförfarande behöver införas. 

• En funktion behöver införas där man som aktör kan lämna in synpunkter på standarder, 

sektorsnormer och branschrekommendationer – för att ”påtala fel och överklaga” om 

processen inte efterlevs. 
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Krav på konsekvensanalyser 

Det är viktigt att ambitionsnivån av konsekvensanalysen är rimlig så att analysen inte blir 

kostnadsdrivande och hindrar möjligheten att ta fram standarder, sektorsnormer och 

branschrekommendationer. Förslagsvis kan en guide tas fram för hur omfattande en 

konsekvensanalys ska vara för de olika dokumenten. Efter en inledande, avgränsad analys behöver 

utformningen anpassas så den står i proportion med den påverkan framtagandet av standarden, 

sektorsnormen eller branschrekommendationen får.  

 

 

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/

