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Förslag till Dokumentationssystem för byggprodukter 2018:22
d.nr N2018/04684/BB
Trä- och Möbelföretagen (TMF) företräder merparten av de företag som i Sverige producerar
träbaserade byggprodukter såsom fönster, dörrar, golv, trappor, byggelement och inredning.
Ett robust digitalt dokumentationssystem är en förutsättning framåt.
TMF är positiva till införande av krav på dokumentation av byggprodukter. Byggsektorn och
samhällsbyggandet behöver dokumentation av produkters innehåll som är hållbar över tid och
som beaktar byggnadens hela livslängd. Vi anser alltså att det är bra att införa krav på ett
dokumentationssystem för att få spårbarhet och möjlighet till underhåll men anser vidare att
utan att genomgående digitalisera får kravet ringa effekt. Därför anser vi att lagförslaget bör
kompletteras och tydliggöras före igångsättning.
TMF anser att förslaget verkligen ska se över möjligheten att använda eBVD som
dokumentationsgrund. eBVD:s grundinformation är framtagen av leverantören, formatet satt
av hela branschen, alltid aktuell och med versionshantering för livscykelperspektivet. Den är
en samlad och utförlig deklaration som motsvarar minst det som efterfrågas i loggboken. Det
skulle samtidigt bli ett incitament för att eBVD tas fram för fler produkter, utvecklas för att
effektivisera informationsöverföring och begränsa kostnaderna för insamling av information i
loggboken. Det skulle också visa på Sveriges intentioner att öka spårbarhet över gränserna
och utgöra grund för införande inom EU.
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Förslag till ny lag för Klimatdeklaration av byggnaderplan- och
byggförordning 2018:23 d.nr N2018/04684/BB
Trä- och Möbelföretagen (TMF) företräder trähusföretagen i Sverige. Trähusföretagen har
sedan länge arbetet med ett industrialiserat byggande i form av småhus,
institutionsbyggande, lokaler och flerbostadshus där stora delar av produktionen
prefabriceras på ett flertal olika platser i landet. Industrialiseringen ger höjd kvaliteten,
minskade produktionskostnaderna och förkortade byggtider.
Boverket och Energimyndigheten har under många år succesivt skärpt energikraven i
byggreglerna och på olika sätt ökat incitamenten för ökad energieffektivisering. När detta
arbete intensifierades var brukarfasen under en byggnads livslängd den huvudsakliga
orsaken till klimatutsläppen. Vart efter energikraven skärpts och utvecklingen gått mot
betydligt mer energieffektiva byggnader så har produktionsfasen andel av klimatutsläppen
ökat betydligt. Detta dels på grund av att energiförbrukningen i nya byggnader minskat
rejält samt att energieffektiva byggnader i sig har större klimatpåverkan i
produktionsskedet på grund av ökat materialanvändning i klimatskal och installationer.
Mot denna bakgrund är det viktigt att man i projekteringsskedet av en byggnad tar hänsyn
till själva produktionsskedets klimatpåverkan.
Boverkets förslag om en lag om klimatdeklaration av byggnader sätter fokus på just
produktionsfasen av byggnaden i syfte att erhålla en lägre klimatpåverkan över hela
livscykeln istället för att som idag helt och hållet fokusera på brukarfasen. Ett krav på
klimatdeklarationer skulle väsentligt påskynda arbetet med att minska klimatpåverkan från
produktionen av byggnadsmaterial och själva byggprocessen.
Trä- och Möbelföretagen tillstyrker Boverkets förslag om klimatdeklaration av byggnader.
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Resurseffektiv användning av byggnadsmaterial 2018:51 d.nr
N2018/04684/BB
Trä- och Möbelföretagen (TMF) företräder merparten av de företag som i Sverige producerar
träbaserade byggprodukter såsom fönster, dörrar, golv, trappor, byggelement och inredning.
TMF stödjer förslaget att införa krav på innehållsdeklaration. Men precis som i nu gällande
och väl fungerande system i Sverige för byggvarudeklarationer (i dag eBVD) ska
innehållsdeklarationen vara baserad på vetenskapliga rön kopplat till gällande lagstiftning (till
exempel Reachlagstiftningen). Vi måste kunna hänvisa till beprövade metoder för kemiskt
innehåll. Vidare vad gäller innehållsdeklarationer tolkar vi följande citat i betänkandet ”Inte
heller det system med frivilliga byggvarudeklarationer som finns i Sverige är tillräckligt
enligt flera aktörer, eftersom det är ett frivilligt system och inte används av alla
byggmaterialleverantörer i Sverige, än mindre i Europa” (smf sid 18) som att; ja, vi har en
innehållsdeklaration men den används inte i den utsträckning som är gynnsam.
Dock har vi ett system för innehållsdeklarationer som underhålls och ständigt utvecklas
gemensamt i hela byggsektorn och som uppenbart (enligt citatet) fungerar bara vi använder
det. Logiken i att då föreslå ett nytt system som troligtvis skulle ha lång startsträcka och svårt
att få acceptans är svår att förstå. En förutsättning för att ett krav på innehållsdeklaration skall
få gehör i branschen är att existerande system som eBVD accepteras där redan stora
investeringar har genomförts.
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