Svensk Venti lation
Svensk Venti lation
Ringvägen 100
10462 Stockholm

Remissvar
20 18-12-14

Näringsdepartementet
Rosenbad 4
10333 Stockholm

Remissvar om Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem
för byggprodukter, 2018:23 Khmatdektaration av byggnader och
delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av
byggmaterial, N201 8/04684/BB
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige.
Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsälj are och
konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer
och omsätter cirka 1 8 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations
vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimatför alla.

Dokumentationssystem för byggprodukter
Bristfällig spårbarhet har historiskt orsakat många problem med ämnen som har
visat sig ha farliga egenskaper långt efter att de introducerades i byggsektorn. Vi
stöttar därför Boverkets strävan att garantera god spårbarhet för material och
ämnen i framtidens byggnadsverk.
Vi understryker, i enlighet med Boverkets utgångspunkt, att de krav som ställs
på den information som ska anges om byggprodukter i loggboken inte ska vara
mer omfattande än den som finns tillgänglig som en följd av annan lagstiftning.
När det gäller tidpunkten för införande anser vi att det inte finns någon
anledning att gå före EU i denna fråga.

Klimatdeklarationer av byggnader
Vi har förståelse för att myndigheten väljer att i första stegen undanta
installationer (alltså att beakta enbart bärande konstruktionsdelar, klimatskärm
och innerväggar). Och med tanke på att denna typ av regler är något ganska nytt,
är det lämpligt att, enligt förslaget, prioritera de byggnadsdelar som har störst
klimatpåverkan i byggprocessens modul Al -A5. Ventilationsprodukter har ju,
trots senare års framgångsrika produktutveckling, fortfarande större
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klimatpåverkan under driftskedet. Men vi inser också att installationsprodukter i
framtiden kan bli föremål för sådana krav, och har därför informerat våra
tillverkande medlemsföretag om de planerade reglerna.
Resurseffektiv användning av byggmaterial
Svensk Ventilation stödjer förslaget att införa krav på innehållsdeklaration, och
framhåller att industrin har ett bra digitalt verktyg för detta i form av eI3VD
(elektronisk byggvarudeklaration). Ventilationsbranschen kommer dock inte att
omfattas i så stor utsträckning, eftersom endast ett fåtal komponenter omfattas
av harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning. Idag finns en (1)
harmoniserad standard och en (1) europeisk teknisk bedömning.
När det gäller främjandepaketet, så känner vi igen arbetssätten från
Energimyndighetens beställargrupper. Eftersom vi tycker att BeBo, BeLok med
flera har jobbat på ett bra sätt, stödjer vi utredningens förslag.
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