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Byggföretagens yttrande över Remiss av SOU 2019:45 
Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av 
kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen 
 
Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3 700 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra 
nedanstående synpunkter.  

Sammanfattning  

• Byggföretagen är i huvudsak positiva till utredningens förslag om 
gruppvis hantering av ämnen och fokusering på att höja kunskaperna 
kring kombinationseffekter. 

• Byggföretagen anser att alla regelverk ska utvecklas på EU-nivå snarare 
än som svenska särregler.  

• Byggföretagen avstyrker inrättande av en separat arbetsgrupp för 
riskbedömning. 

Övergripande synpunkter på utredningen och dess förslag 

Byggföretagen konstaterar att utredningens förslag går väl i linje med bygg- och 
anläggningssektorns mångåriga arbete med att miljöbedöma byggprodukter för 
att successivt fasa ut ämnen med oönskade egenskaper för människors hälsa och 
miljön. Vikten av tydlig information betonas också vilket är en förutsättning för 
kunskapsuppbyggnad och välinformerade materialval. 

Byggföretagen konstaterar vidare att blandningar är svåra att bedöma och den 
exponering av många olika ämnen, från ofta ospecifika källor, som människor 
ständigt utsätts för är än mer komplicerad, om ens möjlig, att riskbedöma. 
Byggindustrins system för miljöbedömning har istället syftat till att efterfråga 
substitution av ämnen med oönskade egenskaper för att bidra till utfasning av 
dessa ämnen. I första hand bidrar detta till bättre innemiljö för dem som 
använder byggnaderna och på längre sikt en minskad belastning på samhälle och 
miljö i stort. 

För att detta system av bedömning och utfasning ska fungera krävs samverkan 
mellan producenter och användare för att bibehålla produktkvalitet och utforma 
långsiktigt användbar produktinformation, en nödvändighet med tanke på 
byggprodukters långa användningstider och den ständiga kunskapsutvecklingen 
om ämnen och exponering. 
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Synpunkter på rekommendationerna 
Rekommendationerna 6.1 – 6.6 
Byggföretagen vill här betona vikten av att strategin används för att trycka på 
och främja en gemensam utveckling av regelverken på EU-nivå snarare än att 
skapa svenska särregler. Ensidig svensk reglering riskerar att hämma 
produktutveckling eftersom vi verkar på en internationell marknad där Sverige 
är en relativt liten aktör. 

Information om produkter och ämnesinnehåll är grundläggande för korrekta 
beslut om produktval och målmedveten produktutveckling som främjar 
utfasning av ämnen med oönskade egenskaper. För att ge både tillverkare och 
användare en chans att verkligen tillämpa de regler som finns är det viktigt att 
inte tillskapa ytterligare regelverk utan istället förbättra och utveckla de som 
redan finns på plats och är etablerade. Detta måste göras på EU-nivå och 
Sveriges roll bör vara att visa på möjligheter och goda exempel. För 
byggsektorn bör eBVD som informationsbärare och bedömningssystemen för 
samverkan och utvärdering framhållas. 

Rekommendationerna 6.7–6.9 

Byggföretagen är positiva till att substitution stärks i befintlig lagstiftning och 
att gruppvis hantering av ämnen förtydligas och effektiviseras i REACH. 

Byggföretagen anser inte att ett nytt, ytterligare, system för flaggning av 
misstänkta SVHC-ämnen bör inrättas utan istället bör sådan information 
införlivas i befintliga system i första hand ESIS (European chemical Substances 
Information System). 

Rekommendation 6.11 

Byggföretagen avstyrker inrättande av en separat arbetsgrupp för riskbedömning 
om detta avser löpande bedömningar av enskilda ämnen eller grupper av ämnen. 
Istället bör tydliga och enhetliga verktyg för detta arbete tas fram och 
tillhandahållas tillverkarna så att de kan presentera fakta i Säkerhetsdatablad, 
eBVD och annan produktinformation. Verktygen måste vara gemensamma för 
EU så att alla produkter som erbjuds på den svenska marknaden har likvärdig 
information. Det bör fortsatt vara tillverkarens ansvar att tillhandahålla och 
bekosta information om sina produkter. 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Miljöexpert Marianne 
Hedberg på 08-698 58 36 eller marianne.hedberg@byggforetagen.se 
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