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Byggföretagens yttrande över kommissionens förslag på 
ny byggproduktförordning 
 

Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och 
arbetsgivarorganisation och organiserar ca 3 800 bygg-, anläggnings- och 
specialföretag. Byggföretagen har tagit del av rubricerad remiss och vill 
framföra nedanstående synpunkter. 

Inledningsvis vill Byggföretagen notera att förslaget på ny 
byggproduktförordning är ett omfattande dokument som behandlar 
komplicerade frågeställningar vars konsekvenser är svåra att överblicka utan 
omfattande analyser. Sådana analyser är inte möjliga att göra inom ramen för 
den korta remisstiden, vilket gör att detta yttrande inte ska ses som 
Byggföretagens slutliga och fullständiga ställningstagande till förslaget på ny 
byggproduktordning, utan endast som övergripande kommentarer till förslaget i 
sin helhet och till vissa enskilda artiklar i förslaget. 

Byggföretagens yttrande: 

För Byggföretagen är det viktigt att lagar och regelverk som har betydelse för 
byggföretagens verksamhet är utformade och formulerade på ett sådant sätt att 
de utan stora insatser är möjliga att entydigt tolka för praktisk tillämpning. Givet 
den allmänna kostnadsnivån inom byggsektorn anser Byggföretagen även att det 
är viktigt att nya lagar och regelverk inte utformas på ett sådant sätt att de blir 
mer kostnadsdrivande än värdeskapande.  

Byggföretagens uppfattning är att förslaget på ny byggproduktförordning lämnar 
mycket öppet för olika tolkningar, vilket, om detta inte åtgärdas i den fortsatta 
processen, kan skapa onödig friktion mellan de parter som förutsätts tillämpa 
denna förordning och även undergräva dess acceptans. Byggföretagen bedömer 
också att vissa föreslagna förändringar i förhållande till nuvarande CPR kan leda 
till ökade kostnader för byggandet utan att för den skull bidra till ett ökat värde 
för slutkunden, och vi förutsätter att det tas större hänsyn till detta perspektiv i 
det fortsatta arbetet med förordningen. 

Byggföretagens generella uppfattning är att det är positivt att CPR revideras så 
att information om byggprodukter utökas med klimat- och miljörelaterad 
information samt att omfattningen breddas till att även täcka in återbruk och 
cirkuläret av byggprodukter. 
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Beträffande klimat- och miljörelaterad information bedömer dock 
Byggföretagen att det behöver göras mer entydigt hur miljöprestanda avses 
bedömas och deklareras, t ex avseende vilka metoder (EPD, PEF eller något 
annat) som ska tillämpas. Detta är inte minst viktigt om den ”harmoniserade 
zonen ” (harmonised zone) avses breddas i riktning mot att även täcka in 
prefabricerade småhus, för vilka det redan finns flera väl etablerade system för 
miljöcertifiering och miljödeklaration. Kraven på byggnader bör emellertid 
fortsättningsvis sättas inom ramen för den nationella bygglagstiftningen och inte 
omfattas av byggproduktförordningens krav. 

Av förslagets bilaga V framgår att ett nytt system, System 3+, införs för 
bedömning av miljöprestanda där att ett anmält organ ska involveras för 
verifiering av tillverkarens bedömning. I övrigt gäller, liksom i nu gällande 
CPR, olika system för olika typer av byggprodukter. Vår tolkning är att detta 
innebär att tillverkare behöver förhålla sig till mer än ett av systemen i bilaga V, 
och därigenom kanske även behöver ”övervakas” av flera olika anmälda organ. 
Om denna tolkning är korrekt är det olyckligt eftersom det innebär en ökad 
komplexitet och sannolikt även ökade kostnader för tillverkarna. 

För återbrukade byggprodukter är vår tolkning att den grundläggande regeln är 
att DoP/DoC inte ska utfärdas för återbrukade byggprodukter som tidigare 
placerats på marknaden. För vissa byggprodukter kan detta vara logiskt medan 
det för andra byggprodukter, t ex återbrukade komponenter för tillämpning i 
bärande konstruktioner så som prefabricerade betongelement eller pelare, balkar 
och fackverk i stål, kan försvåra återbruk om den som tillhandahåller den 
återbrukade produkten inte behöver redovisa och ta ansvar för produktens 
väsentliga egenskaper. Det behöver även förtydligas om denna regel för 
återbrukade byggprodukter endast gäller för produkter som placerats på 
marknaden efter det att CPR trädde i kraft eller om den även gäller för produkter 
som placerats på marknaden före 2011. 

Slutligen noterar Byggföretagen att det föreslås att byggproduktförordningen ska 
gälla även för byggprodukter tillverkade på byggarbetsplatsen. Generellt är det 
bra om samma krav gäller oberoende var tillverkning sker. Är t ex ett platsgjutet 
betongbjälklag en byggprodukt som faller under förslaget på ny 
byggproduktförordning? För att undvika gränsdragningsproblem och förebygga 
tvister vore det dock bra med vissa förtydliganden om vad som avses med 
tillverkning på byggarbetsplatsen.  

Frågor i anledning av detta remissvar kan ställas till Marianne Hedberg, 
miljöexpert, marianne.hedberg@byggforetagen.se alt. 08-698 58 36. 
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