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Svensk Ventilations svar på kommissionens förslag till förordning om 
ekodesign för hållbara produkter, Dnr M2022/00802 

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. 

 

Generellt 

Svensk Ventilation anser att lagförslaget Ecodesign requirements for sustainable products (ESPR) 

kan vara ett viktigt steg där material och produkter hanteras mer resurseffektivt och på så sätt 

medverka att nå klimatmålen.  

 

Vi är positiva till att kommissionens lagstiftningsförslag är i form av en förordning. Det är 

nämligen viktigt att krav på produkter sätts på EU-nivå och att nationella särregler undviks. Svensk 

Ventilation anser att lagförslaget innehåller många bra delar men ser också ett antal utmaningar 

som behöver omhändertas i lagförslaget och kommande produktregleringar. Det är centralt att 

lagförslaget främjar det europeiska näringslivets konkurrenskraft.  

 

I dagsläget är det svårt att överblicka vad lagstiftningen konkret kommer att innebära för 

ventilationsbranschens material och produkter, eftersom många detaljer kommer att specificeras i 

kommande produktspecifik reglering. Det är därför i flera delar svårt att ta ställning till lagförslaget 

som helhet. 

 

I lagförslaget nämns att kommande produktspecifika krav ska tas fram genom delegerade akter, där 

ett Ekodesignforum med representanter från bl.a näringslivet ska bidra i arbetet. Att förfarandet 

med delegerade akter ska användas för att sätta produktspecifika krav frångår det sedvanliga 

förfarande som brukar nyttjas i samband med framtagande av produktspecifik lagstiftning och den 

befintliga processen i Ekodesigndirektivet. Vi ser det som helt avgörande att processen i den 

aktuella lagstiftningen för framtagande av produktspecifika akter är inkluderande, transparent och 

att detta tydligt framgår i lagförslaget. Svensk Ventilation förordar dock ett fortsatt användande av 

genomförandeakter för framtagande av produktspecifik lagstiftning under lagförslaget ESPR och 

inte genom delegerade akter som i kommissionens förslag. 

 

Kommande ekodesignkrav måste vidare vara möjliga att verifiera och följa upp och sättas på ett 

sådant sätt att de bibehåller teknikneutralitet och inte begränsar eller motverkar innovation. Om 

detta inte omhändertas så finns en risk att regleringen kan få en motverkande effekt till dess syfte. 
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Regelverket saknar i många delar formuleringar om hur redan befintliga produkter på marknaden, 

som repareras, återtillverkas eller uppgraderas och därefter sätts på marknaden igen, berörs samt 

hur tex. företag som genomför dessa tjänster omfattas av kommande prestanda- och 

informationskrav. Detta behöver förtydligas i lagförslaget. 

 

Användning av förnybart material är en viktig del i den cirkulära ekonomin. Listan med 

definitioner i lagförslaget saknar däremot definitioner för förnybarhet och förnybara material. 

Lagförslaget bör därför kompletteras med dessa definitioner. 

 

Det är även viktigt att kommande krav inte leder till dubbelreglering eller motstridig reglering och 

behöver därför förtydligas. 

 

Det föreslås att ekodesignkrav kan sättas baserat på tekniska granskningskriterier i taxonomin. 

Kriterierna i taxonomin är framtagna med ett annat syfte och därför anser vi det är olämpligt att 

nyttja taxonomins granskningskriterier som underlag för ekodesignkrav. 

 

 

 

 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 

 

 

 

 

Andreas Martinsson Britta Permats 

Teknik- och miljöchef VD 
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