
 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 

Andersson Johan 

Hollinder Anders 

 

Datum 

2018-11-13 
Diarienummer 

KSN-2018-2753 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 

Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 

Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 

2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial 

Förslag till beslut 
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Ärendet 

Näringsdepartementet har den 6 september 2018 remitterat Boverkets rapporter 

Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt 

Kommittén för modernare byggreglers delbetänkande Resurseffektiv användning av 

byggmaterial till kommunstyrelsen för yttrande senast den 15 december.  

 

I delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial lägger kommittén fram två 

förslag, dels om innehållsförteckningar för byggprodukter vilket är avsett att skapa 

förutsättningar för resurseffektiv byggmaterialanvändning, dels ett andra förslag om hur 

utvecklingen av resurseffektiv byggmaterialanvändning kan drivas och påskyndas. 

 

Boverket har i sin slutrapport presenterat förslag till ny klimatdeklarationslag för byggnader. 

Förslaget bygger på en miniminivå och ska införas för i princip alla byggnader. Förslaget, 

som Boverket anger som ett första steg för att öka kunskapen om minskad klimatpåverkan 

från byggprocessen, omfattar inte alla delar av en byggnad. Till exempel ingår inte 

markarbeten och installationer samt transporter i samband med avfallshantering.  

 

Boverket har lagt fram förslag om en helt ny lag och förordning om dokumentationssystem 

för byggprodukter, loggbok, vid nyproduktion av byggnadsverk.  

Utgångspunkter har varit att lagförslaget ska utgöra miniminivå, den information som ska 

redovisas i loggbok ska inte vara mer omfattande än vad som följer av annan lagstiftning samt 

överensstämmelse med EU-lagstiftning.  



 

 

Rapporterna och delbetänkandet finns att läsa i sin helhet på följande länk: 

https://www.regeringen.se/remisser/2018/09/remiss-av-boverkets-rapporter-201822-201823-

samt-delbetankandet-sou-201851/ 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

Föredragning 

Uppsala kommun anser att syftet med rapporterna är väl i linje med kommunens mål 

avseende hållbar utveckling som exempelvis uttrycks i Översiktsplan 2016, Miljö- och 

klimatprogram och Energiprogram. 

 

Boverket noterar att EU-lagstiftning sätter gränser för den information som kan krävas 

beträffande byggprodukter utan att det får handelshindrande effekter, och konstaterar att den 

idag önskvärda informationen om kemiskt innehåll i loggbok skulle innebära ett 

handelshinder.  Därför har Boverkets förslag avgränsningar för att underlätta tillämpning 

tidigare utan att behöva förändra EU-regelverk. Boverket ser tre alternativ för när reglerna 

införs: 

 

• Alternativ A: Införa regler omgående  

• Alternativ B: Först driva frågan om spårbarhet inom EU  

• Alternativ C: Avvakta tills EU-lagstiftningen medger att mer heltäckande krav på 

loggbok kan ställas. 

 

Uppsala kommun anser att förslaget är lovvärt. Det som Boverket föreslår som steg ett, utan 

förändring av EU-regelverk, är efterfrågat men sådan redovisning finns idag relativt väl 

etablerat, i huvudsak på frivillig väg och tack vare miljöcertifieringssystem som idag används. 

Dessa system är också mer omfattande än vad som är möjligt vid ett tidigt införande.  

 

Även om förslaget som Boverket bedömer endast marginellt påverkar kostnaderna för 

bostadsbyggande är nyttigheterna svårberäknade. Förslaget kan ses som parallell till vad 

Kommittén för modernare byggregler föreslår i sitt betänkande där stöd för 

kunskapsbyggande och utveckling föreslås. På grund av de svårbedömda nyttorna samt att 

krav på önskvärd informationen om kemiskt innehåll ej kan säkras vid tidigt införande 

bedömer kommunen Boverkets alternativ B som förstahandsval. 

 

Gällande förslag till ny klimatdeklarationslag för byggnader, anser Uppsala kommun att det 

hade varit önskvärt att installationer ingick i förslaget. Installationernas komplexitet är dock 

omfattande och bedöms kunna tas in i klimatdeklarationer efter ett fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Boverket föreslår också en fortsatt utveckling av klimatdeklarationer. En sådan fortsättning 

bör lämpligen knyta an till bygg- och anläggningssektorns pågående arbete med ”Färdplan för 

fossilfri konkurrenskraft”. Som första steg bedöms förslaget som en rimlig avvägning med 

https://www.regeringen.se/remisser/2018/09/remiss-av-boverkets-rapporter-201822-201823-samt-delbetankandet-sou-201851/
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den begränsning av delar som ingår till förmån för ett snabbare införande, vilket Boverket 

ändå uppskattar inte kunna ske tidigare än minst två och ett halvt år från utskick av Boverkets 

rapport på remiss. 

 

Uppsala kommun delar uppfattningen att det behövs fortsatt arbete och noterar samtidigt 

vikten av att åstadkomma ett snabbt och kraftfullt agerade för att minska utsläpp av 

växthusgaser, klimatpåverkan och global uppvärmning.  

 

Uppsala kommun anser att resurseffektivisering genom återvinning/återanvändning är positivt 

och eftersträvansvärt. Förslaget om nationellt arbete med fokus på kunskapsbyggande är 

särskilt viktigt då en reglering av innehållsdeklarationer på EU-nivå kan antas ta avsevärd tid 

att införa. Återanvändning inom sektorn är idag måttlig. En rad initiativ på området finns och 

det är klokt att ge Vinnova en roll att stödja dessa. Att utveckla byggsektorn och verka för att 

tidigt i planeringsprocesser bedöma möjligheter för återvinning och återanvändning, att 

synliggöra värden och att gynna en marknad är exempel på sådant som torde bidra till ökad 

återvinning och återanvändning inom byggsektorn. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Joachim Danielsson   Mats Norrbom 

Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 

 



 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 

Andersson Johan 

Hollinder Anders 

Datum 

2018-11-13 
Diarienummer 

KSN-2018-2753 

 

 Näringsdepartementet 

N2018/04684/BB 

n.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 

Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 

Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 

2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial 

 

Uppsala kommun anser att syftet med rapporterna är väl i linje med kommunens mål 

avseende hållbar utveckling som exempelvis uttrycks i Översiktsplan 2016, Miljö- och 

klimatprogram och Energiprogram. 

 

Boverkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter 

 

Boverket noterar att EU-lagstiftning sätter gränser för den information som kan krävas 

beträffande byggprodukter utan att det får handelshindrande effekter, och konstaterar att den 

idag önskvärda informationen om kemiskt innehåll i loggbok skulle innebära ett 

handelshinder.  Därför har Boverkets förslag avgränsningar för att underlätta tillämpning 

tidigare utan att behöva förändra EU-regelverk. Boverket ser tre alternativ för när reglerna 

införs:  

 

• Alternativ A: Införa regler omgående  

• Alternativ B: Först driva frågan om spårbarhet inom EU  

• Alternativ C: Avvakta tills EU-lagstiftningen medger att mer heltäckande krav på 

loggbok kan ställas. 

 

Uppsala kommun anser att förslaget är lovvärt. Det som Boverket föreslår som steg ett, utan 

förändring av EU-regelverk, är efterfrågat men sådan redovisning finns idag relativt väl 

etablerat, i huvudsak på frivillig väg och tack vare miljöcertifieringssystem som idag används. 

Dessa system är också mer omfattande än vad som är möjligt vid ett tidigt införande.  

 

Även om förslaget som Boverket bedömer endast marginellt påverkar kostnaderna för 

bostadsbyggande är nyttigheterna svårberäknade. Förslaget kan ses som parallell till vad 

Kommittén för modernare byggregler föreslår i sitt betänkande där stöd för 
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kunskapsbyggande och utveckling föreslås. På grund av de svårbedömda nyttorna samt att 

krav på önskvärd informationen om kemiskt innehåll ej kan säkras vid tidigt införande 

bedömer kommunen Boverkets alternativ B som förstahandsval. 

 

Boverkets rapport 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader 

 

Gällande förslag till ny klimatdeklarationslag för byggnader, anser Uppsala kommun att det 

hade varit önskvärt att installationer ingick i förslaget. Installationernas komplexitet är dock 

omfattande och bedöms kunna tas in i klimatdeklarationer efter ett fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Boverket föreslår också en fortsatt utveckling av klimatdeklarationer. En sådan fortsättning 

bör lämpligen knyta an till bygg- och anläggningssektorns pågående arbete med ”Färdplan för 

fossilfri konkurrenskraft”. Som första steg bedöms förslaget som en rimlig avvägning med 

den begränsning av delar som ingår till förmån för ett snabbare införande, vilket Boverket 

ändå uppskattar inte kunna ske tidigare än minst två och ett halvt år från utskick av Boverkets 

rapport på remiss. 

 

Uppsala kommun delar uppfattningen att det behövs fortsatt arbete och noterar samtidigt 

vikten av att åstadkomma ett snabbt och kraftfullt agerade för att minska utsläpp av 

växthusgaser, klimatpåverkan och global uppvärmning.  

 

Delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial 

 

Uppsala kommun anser att resurseffektivisering genom återvinning/återanvändning är positivt 

och eftersträvansvärt. Förslaget om nationellt arbete med fokus på kunskapsbyggande är 

särskilt viktigt då en reglering av innehållsdeklarationer på EU-nivå kan antas ta avsevärd tid 

att införa. Återanvändning inom sektorn är idag måttlig. En rad initiativ på området finns och 

det är klokt att ge Vinnova en roll att stödja dessa. Att utveckla byggsektorn och verka för att 

tidigt i planeringsprocesser bedöma möjligheter för återvinning och återanvändning, att 

synliggöra värden och att gynna en marknad är exempel på sådant som torde bidra till ökad 

återvinning och återanvändning inom byggsektorn. 
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Boverket 

Förord 

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att komplettera Boverkets tidi-
gare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad 
av byggnadsverk, en så kallad loggbok. Uppdraget ska genomföras i sam-
råd med Transportstyrelsen och Trafikverket, särskilt gällande de delar av 
förslaget som omfattar anläggningar, samt i dialog med andra berörda 
myndigheter och branschaktörer. 

Ansvarig enhetschef för regeringsuppdraget har varit Lena Hagert  
Pilenås. Thomas Johansson har varit uppdragsansvarig och i arbetet har 
Erik Olsson, Maria Thuresson, Ylva Rönning, Anders Mathiasson,  
Madeleine Hjortsberg och Tove Lundmark Söderberg deltagit. 

 

Karlskrona juni 2018 

Anders Sjelvgren 
generaldirektör 
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Sammanfattning 

Boverket har med denna utredning kompletterat Boverkets tidigare för-
slag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, 
vid nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46). Bestämmelserna 
om vilka byggnadsverk som ska omfattas av krav på loggbok i detta för-
slag skiljer sig delvis från det förslag som Boverket lämnade i sin tidigare 
rapport. 

Några av de utgångspunkter som Boverket har haft vid utformningen av 
förslaget är: 

 Lagförslaget utgör en miniminivå som alla aktörer som omfattas av 
kravet måste uppnå. Det är möjligt att frivilligt dokumentera fler upp-
gifter än vad som omfattas av lagkravet. 

 De krav som ställs på den information som ska anges om byggproduk-
ter i loggboken ska inte vara mer omfattande än den som finns till-
gänglig som en följd av annan lagstiftning. 

 Förslaget ska överensstämma med rådande EU-rätt. 

En ny lag om loggbok för vissa byggnadsverk 
Boverket föreslår en helt ny lag och förordning om dokumentationssy-
stem för byggprodukter i byggnadsverk. Boverket anser inte att reglerna 
om loggbok ska ingå i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, utan finner 
det lämpligt med en separat reglering. Författningsförslagen har, i förhål-
lande till det lagförslag Boverket lämnat i sin tidigare rapport, komplette-
rats med bland annat regler om loggbokens innehåll och tillsyn. 

Bestämmelserna i lag och förordning behöver i vissa avseenden komplet-
teras med myndighetsföreskrifter. Det föreslås att Boverket får bemyndi-
gande att meddela föreskrifter om loggbok för byggnader medan Trans-
portstyrelsen får bemyndigande att precisera reglerna om loggbok för an-
läggningar. 

Byggnadsverk som omfattas  
Boverket föreslår att det ska införas lagkrav på att upprätta loggbok vid 
uppförande av nya byggnader som har en bruttoarea över 1000 kvadrat-
meter, dock med vissa undantag.  

Boverket föreslår också att det ska införas lagkrav på att upprätta loggbok 
för nya anläggningar som byggs i form av väg, järnväg, spårvagn eller 
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tunnelbana. Lågtrafikerade vägar med en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) un-
der 2000 fordon ska dock vara undantagna från kravet.  

Byggprodukter som ska dokumenteras 
Boverket föreslår att byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnads-
verk ska förtecknas i loggboken med vissa undantag.  

Innehåll i loggboken 
Boverket föreslår att loggbokens innehåll omfattar följande uppgifter om 
byggprodukterna: 

 Artikelinformation (tillverkare, identifikationskod, avsedd använd-
ning) 

 Datum för loggning 

 Säkerhetsdatablad, för kemiska produkter enligt Reach, artikel 31  

 Information om kandidatämnen i varor enligt Reach, artikel 33 

 Prestandadeklaration, om produkten är CE-märkt 

 Mängd 

 Placering (fritext) 

För byggnadsverket ska det också finnas en sammanställning över bygg-
nadsverkets kandidatämnen enligt EU:s Reach-förordning1 och det ska 
framgå i vilka byggprodukter och var i byggnadsverket de är placerade. 

Förslaget till lagreglering om innehåll bedöms vara förenligt med EU:s 
byggproduktförordning. 

System för dokumentation av uppgifter 
Boverket föreslår att loggbok ska finnas hos byggnadsverkets ägare under 
byggnadsverkets livslängd. Boverket föreslår att byggnadsverkets ägare 
fritt kan välja loggbokssystem så länge som krav på innehåll och vad som 
i övrigt kommer av lagstiftningen uppfylls. Loggbok ska finnas i elektro-
nisk (digital) form. 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrät-
tande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 
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Ett nationellt register med uppgift om att loggbok är upprättad för bygg-
nader kan lämpligen samordnas med ett register för klimatdeklaration.  

Upprättande, förvaltning och överlämnande av loggboken 
Boverket föreslår att loggbok ska upprättas vid uppförande av nya bygg-
nadsverk och hållas uppdaterad under byggnadsverkets livslängd.  

Byggherren ska se till att loggbok upprättas. Byggherren har skyldighet 
att överlämna loggboken till byggnadsverkets ägare som därefter har 
skyldigheten att förvalta och uppdatera loggboken under byggnadsverkets 
livslängd.  

För byggnader bör loggboken uppdateras vid lov- och anmälningspliktiga 
åtgärder enligt PBL. För väg, järnväg, tunnelbana och spårvagn bör upp-
datering ske vid väsentliga ändringar vars innebörd och omfattning får 
preciseras närmare av ansvarig myndighet i föreskrifter. 

Tillsynsmyndighet, utformning av tillsyn och sanktioner 
Boverket föreslår att 

 Boverket blir tillsynsmyndighet avseende krav på loggbok för bygg-
nader. 

 Transportstyrelsen blir tillsynsmyndighet avseende krav på loggbok 
för anläggningar i form av väg, järnväg, tunnelbana och spårväg. 

Tillsynen bör omfatta att se till att en loggbok upprättas för nya bygg-
nadsverk, att loggboken uppdateras och att loggboken överlåts till en ny 
ägare av byggnadsverket. Tillsynen bör även omfatta kontroll av loggbo-
kens innehåll genom stickprovskontroller. Tillsynsmyndigheten bör ha 
möjlighet att ingripa med sanktioner i form av föreläggande och föreläg-
gande vid vite.  

Anmälningspliktigt till EU 
Byggtjänster omfattas av EU:s tjänstedirektiv2. Boverket bedömer därför 
att direktivets regler om införande och anmälan av nya krav på tjänste-
verksamhet blir tillämpliga på förslaget. Enligt Boverkets bedömning bör 
kommande föreskrifter även vara anmälningspliktiga som tekniska före-
skrifter enligt EU:s anmälningsdirektiv3.  

                                                 
2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre mark-

naden. 
3
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU om ett informationsförfarande 

beträffande tekniska föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
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Ett stegvist införande 
Boverket har gjort vissa avgränsningar i regelförslagets omfattning för att 
det ska vara tillämpbart på kort sikt. Avgränsningarna omfattar bland an-
nat: 

 vilka byggnadsverk som omfattas 

 vilken information som ska anges om byggprodukterna 

 vilka ändringar i byggnadsverk som loggboken ska uppdateras för 

Det innebär att de regler Boverket föreslår bör ses som ett första steg. Om 
dessa regler införs bör de åtföljas av en uppföljning och utvärdering efter 
att systemet har varit i bruk ett antal år. Det kan sedan ligga till grund för 
en justering av reglernas omfattning i ett andra steg.  

Det finns idag flera system för loggbok på marknaden. Vid kontakter med 
representanter från branschen ges bilden att alla allmännyttiga företag, 
kommuner och landsting redan ställer krav på loggbok4. Trafikverket 
ställer krav på loggbok vid anläggningsprojekt som kräver vägplan eller 
järnvägsplan. Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö ställer också 
motsvarande krav och allt fler medelstora och mindre kommuner följer 
efter. IVL gör bedömningen att cirka 70 procent av alla byggnader över 
1000 kvadratmeter och samtliga anläggningar, med undantag för vägar 
med ÅDT under 2000 fordon, kommer att ha loggbok motsvarande detta 
förslag inom några år5.  

Tidpunkt för ikraftträdande 
Boverket uppskattar att en reglering enligt förslaget tidigast kan vara på 
plats cirka 2,5 år från det att regeringen skickar Boverket rapport på re-
miss. 

Samtidigt har det framkommit i remissinstansernas synpunkter på tidigare 
rapport 20156 och från branschdialogen under detta uppdrag att det för-
slag som går att införa i närtid skulle ge en begränsad nytta i förhållande 
till önskvärd omfattning på en lagstiftning. Konsekvensanalysen pekar 
också mot att kostnaderna skulle överstiga nyttorna. Det är dock svårt att 
generellt beräkna nyttorna av en lagreglering av krav på loggbok.  

Den lagreglering som vore önskvärd skulle innebära mer långtgående 
krav på information om byggprodukterna än vad som är möjligt att ställa 

                                                 
4
  

5
  

6
 Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46, Bover-

ket). 
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idag. Det vore önskvärt att ställa krav på att loggboken ska innehålla de-
klarationer av byggprodukternas kemiska innehåll. Sådana krav medför 
dock handelshinder och bedöms inte vara förenliga med EU:s byggpro-
duktförordning.  

Mot bakgrund av denna situation kan Sverige välja olika strategier i ge-
nomförandet av ett nationellt krav på loggbok. Vilken strategi som väljs 
påverkar tidpunkten för när lagregleringen införs. Följande handlingsal-
ternativ bedömer Boverket vara möjliga: 

A. Krav på loggbok enligt detta förslag införs omgående för att skapa 
ett system där det i framtiden blir möjligt att inkludera utökade krav 
på kemikalieinformation om byggprodukter. Sverige driver frågan 
om redovisning av kemiskt innehåll för byggprodukter inom EU 
med avsikt att få bättre spårbarhet av kemikalier i byggnader.   

B. Regeringen driver först frågan inom EU om redovisning av kemiskt 
innehåll för byggprodukter. Sverige inför regler i ett första steg mot-
svarande detta förslag vid en tidpunkt då Sverige med rimlig säker-
het kan bedöma att det kommer bli möjligt att ställa krav på att till-
verkare av byggprodukter ska redovisa kemiskt innehåll i sina pro-
dukter.  

C. Sverige avvaktar med reglering och inför en mer heltäckande lag-
stiftning vid den tidpunkt då EU:s byggproduktförordning medger 
det.  Alternativet kan kombineras med strategin att driva frågan om 

redovisning av kemikalieinnehåll inom EU. 

Boverket bedömer att kostnaden för att upprätta och förvalta loggbok en-
ligt detta förslag i genomsnitt kommer att vara 0,2 procent av byggkost-
naden. Bedömningen är att bostadsbyggandet inte kommer att påverkas 
nämnvärt om detta förslag införs. 
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används i varje kapitel. Centrala begrepp som kommittén använder i 
betänkandet förklaras i kapitel 1.  
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Sammanfattning 

Kommitténs uppdrag 

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv 
lämna tre betänkanden. Kommitténs uppdrag för detta delbetänkande 
är att utreda behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklu-
sive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggproces-
sen. Detta är det andra delbetänkandet och handlar om resurseffektiv 
byggmaterialanvändning. Förslag gällande byggregler och kontroll-
system omfattas inte av detta delbetänkandet utan presenteras i 
slutbetänkandet. 

Samhällsmålet är resurseffektiv byggmaterialanvändning 

Den byggda miljön är central för att uppnå ett hållbart samhälle. Inom 
ramen för Förenta nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling i 
Agenda 2030 ingår ett effektivt nyttjande av naturresurser och mini-
mering av avfall genom återanvändning och återvinning. Ett ökat 
fokus inom Europeiska Unionen (EU). på resurseffektivitet har resul-
terat i flera initiativ för byggsektorn, som anger att resurseffektivitet 
ska åstadkommas genom medvetna materialval, anpassad utformning 
av byggnadsverk samt återanvändning och återvinning av byggpro-
dukter och material.  

Kommittén har analyserat om det finns behov av reglering för att 
främja en resurseffektiv byggmaterialanvändning. Kommittén har 
sammanfattat innebörden av resurseffektiv byggmaterialanvändning 
som en strävan efter att tillverka och använda byggprodukter med så 
lång livslängd som möjligt. Det möjliggörs genom att värdet på material 
och byggprodukter bibehålls och att bygg- och rivningsavfall mini-
meras genom återanvändning och återvinning. 
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Byggmaterialanvändningen är inte resurseffektiv  

Byggmaterialanvändningen är inte resurseffektiv inom EU eller i 
Sverige. Byggande och rivning genererar en tredjedel av samhällets 
totala avfallsmängder inom såväl EU som i Sverige. Målet är att avfall 
i första hand ska återanvändas eller återvinnas. Till 2020 ska 70 vikt-
procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet återanvändas 
och återvinnas. I snitt uppgick återanvändningen och återvinningen 
av sådant avfall 2014, till 50 respektive 58 procent inom EU och i 
Sverige. Trots den låga återvinningsgraden i EU och Sverige finns 
potential att återanvända och återvinna mer byggprodukter då det 
finns stora värden i vissa material. Material som samlats i byggnader 
har potential att nyttjas som materialbanker som kan återanvändas 
eller återvinnas. Som framgår nedan finns emellertid hinder mot en 
resurseffektiv byggmaterialanvändning. 

Mål för kommitténs förslag 

De samhällsmål och målsättningar som aktualiserar en resurseffektiv 
byggmaterialanvändning uppnås inte. Därför är kommitténs över-
gripande mål för förslagen att främja och driva på utvecklingen av en 
resurseffektiv byggmaterialanvändning, under byggnadsverks hela 
livscykel. Detta vill kommittén åstadkomma genom att möjliggöra 
för marknadens aktörer att göra medvetna materialval och underlätta 
utveckling inom området. 

För att möta detta mål lägger kommittén fram två förslag. Det 
första förslaget, om innehållsförteckningar för byggprodukter, syftar 
till att på lång sikt skapa förutsättningar för en resurseffektiv bygg-
materialanvändning inom Sverige och EU. Därefter presenterar kom-
mittén ett andra förslag som syftar till att driva och påskynda utveck-
lingen mot en resurseffektiv byggmaterialanvändning i Sverige. 
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Innehållsförteckning för byggprodukter 

Kommitténs första förslag är att regeringen bör föreslå till Europeiska 
kommissionen (kommissionen) att utarbeta förslag till Europeiska 
unionens råd (rådet) och Europaparlamentet om krav på innehålls-
förteckningar för byggprodukter i artikel 6.5 i EU:s byggprodukt-
förordning1. Innehållsförteckningar för byggprodukter bör som 
utgångspunkt: 

• gälla för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad stan-
dard eller europeisk teknisk bedömning, med de befintliga undantag 
som anges i artikel 5 och 38 i byggproduktförordningen, 

• i första hand omfatta byggprodukters alla beståndsdelar och i 
andra hand alla ämnen enligt bilaga VI i CLP-förordningen2 samt 
de ämnen som omfattas av befintliga krav i artikel 31 och 33 i 
Reach-förordningen3, och 

•  ange förekomsten av nanomaterial i byggprodukter. 

Nationella krav på information om byggprodukter som påverkar 
villkoren för att saluföra sådana byggprodukter inte tillåtna. Regler-
ing med krav på innehållsförteckning för byggprodukter behöver 
därför ske inom EU.  

Ett nationellt främjandepaket för resurseffektiva 
byggmaterialval för minskat bygg- och rivningsavfall 

För att driva på utvecklingen mot resurseffektiva byggmaterialval i 
Sverige lämnar kommittén ett andra förslag, som innebär att reger-
ingen bör uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att från 
och med 2019 och under totalt tio år:  

• skapa en eller flera grupper med aktörer som har avgörande 
inflytande på val av de byggmaterial som ingår i byggnader och 
som vill göra resurseffektiva byggmaterialval (beställargrupper), 

                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fast-
ställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (byggproduktförordningen). 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen). 
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• lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att 
åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader genom återanvändning 
och återvinning av byggprodukter och material, och 

• sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas 
arbete, utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, 
arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare. 

Två huvudsakliga hinder 

Kommitténs analys har visat att det finns två huvudsakliga hinder 
för resurseffektiv byggmaterialanvändning: brist på information om 
innehåll i byggprodukter och brist på ekonomiska incitament att 
återanvända eller återvinna byggprodukter. 

Avsaknaden av information om förekomsten av farliga ämnen i 
befintliga byggprodukter både försvårar och hindrar återanvändning 
och återvinning av dessa produkter. Likaså innebär avsaknad av 
information om innehållet i nya produkter okunskap om vilka ämnen 
och material som byggs in i framtida byggnadsverk. Till proble-
matiken hör att byggprodukter ofta består av flera olika material och 
ämnen, som kan vara sammansatta på olika vis. Byggprodukterna 
byggs in byggnadsverk med lång livslängd samtidigt som kunskap 
om vilka ämnen som medför skador på människors hälsa och miljön 
utvecklas succesivt över tid.  

Vad det gäller brist på ekonomiska incitament bär sällan pro-
duktion av material sina negativa miljökostnader, vilket gör att nytt 
byggmaterial kan vara billigare än att återanvända eller återvinna 
begagnade material. En rad faktorer påverkar de materialval som görs, 
däribland pris, avtal och ambitioner. Den framtida resursanvänd-
ningen styrs i hög grad av de val av byggmaterial som sker, då bygg-
nadsverk omfattar stora volymer byggmaterial.  
  



SOU 2018:51 Sammanfattning 

17 

Innehållsförteckningar för byggprodukter är 
grundläggande och förutsättningsskapande  

För att lösa hindret med brist på information om innehåll i bygg-
produkter, föreslår kommittén att regeringen bör verka för reglering 
om innehållsförteckningar för byggprodukter. Behov av ytterligare 
information om innehåll i byggprodukter, framhålls genomgående av 
såväl en samstämmig byggbransch, som svenska regeringen och myn-
digheter samt rådet för att uppnå en resurseffektiv byggmaterial-
användning. Den information om innehållet som i dag ska redovisas 
enligt Reach-förordningen räcker enligt dessa aktörer inte, eftersom 
det omfattar alltför få ämnen. 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. Aktörerna 
anser att en innehållsförteckning för byggprodukter skulle: 

• underlätta kravställande och möjliggöra medvetna val av nya 
produkter och material, 

• begränsa risker med farliga ämnen i tillverkning och inköp av nya 
produkter, 

• möjliggöra för upphandlingskriterier om resurseffektiva bygg-
produkter, 

• underlätta spårbarhet av farliga ämnen och förbättra använd-
ningen av en loggbok, 

• underlätta identifiering av innehåll i byggprodukter vid behov av 
sanering som kan uppkomma då nya farliga ämnen upptäcks och 
därmed innebära kostnadsbesparingar, 

• möjliggöra marknader för återanvändning och återvinning för de 
byggprodukter som kommer att tillverkas, 

• bedöma vilka produkter och material som kan återanvändas och 
återvinnas vid renovering och rivning, och 

• bedöma vilka produkter och material som bör fasas ut till följd 
av farliga ämnen vid renovering och rivning. 
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Kommitténs förslag om innehållsförteckningar bidrar vidare till 
möjligheterna att nå beslutade samhällsmål om minskat avfall, giftfri 
miljö, hushållning med naturresurser och minskad klimatpåverkan.  

Slutligen bildar krav på innehållsförteckningar ett komplett system 
för spårbarhet av byggprodukter tillsammans med den loggbok för 
byggprodukter som ingår i ett byggnadsverk, som Boverket nyligen 
har föreslagit. Den sammantagna informationen från innehållsför-
teckningar och loggbok skulle visa vilka byggprodukter som finns i 
ett byggnadsverk och vad de innehåller. Detta skulle enligt kommittén 
ytterligare öka möjligheterna för återanvändning och återvinning samt 
förebygga kostnader för inventering i samband med saneringsåtgärder. 

Främjandepaketet blir en katalysator för resurseffektiva 
byggmaterialval i byggsektorn 

Som kommittén har anfört ovan har val av byggmaterial en central 
betydelse för möjligheterna att uppnå resurseffektiv byggmaterial-
användning, då det inverkar på möjligheterna att återanvända och 
återvinna hela eller delar av byggprodukter.  

Kommittén lämnar därför ett förslag om ett främjandepaket för 
resurseffektiva byggmaterialval i Sverige. Förslaget syftar inte i första 
hand till att möta något av de två hinder som kommittén har identi-
fierat (brist på information om innehåll i byggprodukter och brist på 
ekonomiska incitament att återanvända och återvinna byggprodukter), 
utan till att driva en utveckling för att initiera mer resurseffektiva 
byggmaterialval i byggsektorn. Dock bör beställargruppernas arbete 
bygga på att de får kunskap om innehållet i byggprodukter när de 
agerar i egenskap av beställare inom sina egna verksamheter. Därför 
kan beställargrupperna i förlängningen bidra till att uppgifter om 
innehåll lämnas frivilligt. Vidare kan de forskningsstudier som kom-
mittén föreslår bidra till mer kunskap om hur det andra hindret om 
brist på ekonomiska incitament kan åtgärdas, i och med de bör ha ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Det pågår i dag en rad initiativ inom sektorn, men en stor del av 
utvecklingsinvesteringarna i byggandet görs i enskilda byggprojekt. 
Erfarenheterna visar att man kan nå långt i utvecklingssatsningar, 
men att företag och organisationer i byggsektorn har svårt att dra 
långsiktig nytta av de resurser som läggs på utvecklingsprojekt. Den 
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projektbaserade verksamheten i byggsektorn ger svaga och kortsiktiga 
kopplingar mellan aktörerna och kan försvåra lärande, spridning av 
innovationer och produktivitetsutveckling. Kommitténs analys visar 
att det behövs ytterligare drivkrafter, kunskap och samverkan för att 
uppnå en resurseffektiv byggmaterialanvändning. Kommittén bedö-
mer därför att ett nationellt främjandepaket behövs för att samordna 
aktörer och utveckla och sprida ny kunskap. 
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