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Svensk Ventilations svar på kommissionens förslag till ny 
byggproduktförordning, Dnr Fi2022/01190 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 

tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra 

medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. 

Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Allmänt 

Vi har lämnat ett svar på remissen via Byggmaterialindustrierna, men vill dock lyfta artikel 22. 

Förslaget och det som anges i Annex I skulle kunna tyda på att man vill styra mot PEF, även om 

det inte uttryckligen specificeras. Vi anser att man ska använda sig utav EPD:er.  

 

Artikel 22 

Standarder för byggprodukter som fastställts i enlighet med artikel 4.2 ingår i definitionen för 

harmoniserade tekniska specifikationer. Vi har svårt att avgöra om EN 15804, som innehåller 

produktspecifika regler för EPD:er (Environmental Product Declarations), räknas som en standard 

för byggprodukter som fastställs i enlighet med artikel 4.2. 

  

Då vi inte lyckats få helt klart för oss vilken/vilka metoder för bedömning av miljöprestanda som 

kommer att vara förenliga med förordningens krav vill vi poängtera vikten av att EPD:er, som är 

väletablerade inom den europeiska byggmaterialindustrin, kan fortsätta användas för att deklarera 

byggprodukters miljöprestanda. Vår åsikt är att integreringen av miljöinformation bör 

implementeras enligt samma princip som gäller för övrig information, där standardiseringen utgör 

kärnan.  

 

Enligt artikel 22.2 gäller att man som tillverkare har ett antal skyldigheter att förhålla sig till – 
såvida produktsäkerheten eller säkerheten för byggnadsverket därigenom påverkas negativt. Vi 

saknar här kriterier för att avgöra om produktsäkerheten eller säkerheten för byggnadsverket 

påverkas negativt.  

 

Enligt 22.5 har kommissionen rätt att utfärda delegerade akter för att fastställa 

hållbarhetsmärkningskrav, inklusive ”trafikljusmärkning”. Vår åsikt är att trafikljusmärkning 

lämpar sig bäst för konsumentprodukter. För byggprodukter, som oftast säljs B2B, anser vi inte att 

den typen av förenklade märkningar räcker som underlag. Informationen som man får från en EPD, 

där numeriska värden anges för de olika miljöpåverkanskategorierna, behövs för att kunna göra en 
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beräkning av tex. klimatavtrycket på byggnadsnivå. Att ta fram både EPD-underlag och 

trafikljusmärkning kommer sannolikt att leda till ökad administration och därmed till ökade 

kostnader, vilket bör tas i beaktande. Vi förordar således EPD:er som vi anser utgör ett bättre 

underlag med bredare användningsområde än en trafikljusmärkning.  

 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Andreas Martinsson, e-post andreas.martinsson@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 46 

 

 

 

Andreas Martinsson Britta Permats 

Teknik- och miljöchef VD 
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