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Svar på remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för
byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt
delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi
samlar idag 900 företag som totalt omsätter ca 75 miljarder kronor. Branschen sysselsätter
drygt 20 000 medarbetare. Byggmaterialhandlarna har fått rubricerade rapporter och lämnar
härmed följande synpunkter.
Synpunkter på 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter
Tydliggör vilka produkter som omfattas av loggbok
Byggmaterialhandlarna stödjer intentionen med loggbok, dvs att man ska kunna spåra
byggprodukter som ingår i byggnadsverk under en byggnads hela livslängd. Det innebär att
loggboken kommer att omfatta byggprodukter som idag bedöms som harmlösa men som
eventuellt med ökad kunskap någon gång i framtiden kan visa sig vara problematiska ur hälsoeller miljösynpunkt.
Vi vill poängtera vikten av att tydligt reglera vilka produkter som ska omfattas av regleringen. I
förslaget står att alla byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnader inklusive VVSinstallationer ska förtecknas i loggboken. För byggmaterialhandeln som erbjuder ett väldigt
stort urval av produkter (ca 1,5 miljoner artiklar) behöver det framgå för vilka produkter kraven
gäller så att handeln kan förmedla korrekt information till sina kunder.
Använd GTIN (Global Trade Item Number) som identifierare av artikelinformation
I förslaget föreslås att artikelinformation ska överensstämma med informationsstrukturen för en
prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen vilket innebär produkttypens unika
identifikationskod.
I Sverige har byggsektorn (Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna, Skanska, NCC,
Veidekke, PEAB och BIM Alliance) genom ett gemensamt beslut 2018 enats om att använda
den globala standarden GTIN som en standardiserad identifiering av byggprodukter på
artikelnivå. En gemensam artikelidentitet är en förutsättning för att skapa spårbarhet i det
material vi använder och en effektiv digital process. Byggmaterialhandeln har använt GTIN
som artikelidentifikation i många år och det är ett krav att produkter som säljs inom
byggmaterialhandeln har ett GTIN.
Med ett GTIN är det möjlighet att dels skapa spårbarhet på produkter som byggs in i fastigheter
och anläggningar, dels är det möjligt att inkludera ytterligare information såsom egenskaper,
miljöbedömningar etc. För att skapa ett obrutet digitalt flöde från tillverkare till fastighetsägare
är det helt nödvändigt att en gemensam identifikation används.
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Positivt med stegvis införande
Det är positivt med ett stegvist införande så att sektorn kan anpassa sina system till de nya
informationskraven och samtidigt ge möjlighet att utvärdera och justera systemet innan
omfattningen vidgas. Det är också viktigt att Boverket bygger upp en organisation som kan
bistå fastighetsägare och entreprenörer vid införandet av systemet med loggbok.
Synpunkter på Boverkets rapport 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader
Vi stödjer det övergripande syftet och målet med mklimatdeklarationer
Byggmaterialhandlarna stödjer det övergripande syftet med klimatdeklaration av byggnader,
d.v.s. att vi genom en ökad insikt i frågan och stödjande regelverk vill uppnå en minskad
klimatpåverkan från byggnader. Vi ser oss som viktig länk mellan olika delar i byggprocessen
och har specialistkompetens som kan bidra till att minska den informationsobalans som idag
finns inbyggd mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Vi kan också bidra med kundunika
transportlösningar för minskad klimatpåverkan och vi är en temperaturmätare för
byggherrarnas efterfrågan, något som gör att vi snabbt kan få en bra bild av inköpsbeteende och
därmed en bild av vilka material som fokus skall riktas mot.
Förslaget att ta fram en öppen nationell databas med generiska klimatdata är något vi ser
positivt på som kan få positiva synergieffekter på andra prioriterade områden för oss, t.ex. att
kunna förse byggherrar och andra aktörer med korrekt information för loggbok eller andra
dokumentationssystem. Genom bra information kan det ge ökad kunskap till konsumentledet.
Vi vill lyfta fram att klimatdeklarationen ur vårt perspektiv är en bred fråga och att vi behöver
ställa många perspektiv mot varandra, såsom användarperspektiv, livslängd, tekniska
egenskaper för produkten, resursförbrukning under livscykeln m.m.

Synpunkter på delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Övergripande mål med förslaget
Byggmaterialhandlarna stödjer det övergripande målet att verka för en resurseffektiv
byggmaterialanvändning under hela byggnadsverkets livscykel. Med utgångspunkt i de två
förslag som läggs fram i remissen:
Innehållsförteckningar för byggprodukter – digital hantering och artikelidentitet avgörande
Även här vill vi poängtera vikten av digitalt informationsflöde av innehållsförteckningar och
användandet av en gemensam standard för artikelidentitet så att information kopplas till rätt
produkt.
Resurseffektiv byggmaterialanvändning - digitalt informationsflöde en förutsättning
Byggmaterialhandlarna är en viktig aktör och speaking partner med spetskompetens i frågan
och arbetar brett för att medverka till ökad spårbarhet och transparens när det gäller
byggmaterialanvändning där ett digitalt informationsflöde en förutsättning. Genom vår
specialistkunskap inom området ser vi att vi kan vi bidra till såväl resurseffektiv användning av
byggmaterial som en synkroniserad och tydlig kravställan gällande produkter och material.
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Viktigt med tydliga incitament för återvinning och återbruk av byggprodukter – lär av goda
exempel i byggsektorn
Inom ramen för resurseffektivt användande av byggmaterial har vi som bransch ett antal
utmaningar. Två av dessa är dels tillgången på information om innehåll i produkter och
material dels återvinning/återanvändning av material, två områden som är högt prioriterade hos
oss och som också lyfts fram som särskilt viktiga i rapporten. Inom båda dessa områden har vi
ett antal samarbeten och arbetar tillsammans med andra samhällsaktörer för att skapa
förutsättningar för en verkligt resurseffektiv byggmaterialanvändning.
Ett exempel på en lyckad branschsamverkan för att minska på materialanvändningen vid
nybyggnation och renoveringsprojekt är Byggpall, www.byggpall.se. Där har branschen
gemensamt kommit fram till en lösning där man har ett pantsystem för byggpallar och där det
finns ett tydligt incitament för alla parter att återvinna och återbruka byggpallarna istället för att
kassera dom. Vi tror att fler och liknande exempel kan följa om det finns tydliga incitament till
att minska byggmaterialanvändningen.

För frågor och ytterligare information kontakta Anna Lundkvist,
anna@byggmaterialhandlarna.se tel 070-778 64 99
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