
2020-03-25

Behov av att deklarera produkters material- och ämnesinnehåll

Inledning
Kraven på miljö och hållbarhet inom bygg-och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att
miljöcertifiera sina byggnader.
En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har gjort att
miljöfrågor blivit allt viktigare de senaste decennierna. Inte minst inom bygg-och
fastighetsbranschen.

Fastighetsägaren och slutkonsumenten ställer allt högre krav på att vi bygger långsiktigt med
så liten miljöpåverkan som möjligt. För att kunna bevisa att en byggnad är hållbar ur ett
socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv så finns en rad miljöcertifieringar.
För att en byggnad ska hålla för en certifiering ställs krav på inomhusmiljön,
energieffektiviseringskriterier och vilka material som använts.

Produkter
För att kunna certifiera en byggnad med ett bra resultat behöver ingående produkters
innehåll vara väl kända och ofarliga.
Det finns därför ett antal system (Byggvarubedömningen, BASTA, Sunda Hus, m.fl.) för
bedömning och miljöcertifiering av produkter.
Produkter som får en hög/bra miljöbedömning har en större möjlighet att specificeras i olika
byggprojekt än de med en lägre miljöbedömning.

Miljödeklaration för installationsmateriel
En gemensam Miljödeklaration har utarbetats av grossistorganisationen och dess
leverantörerers branschorganisationer.
För att erhålla rätt bedömning behöver produktens material- och ämnesinnehåll vara så
detaljerat som möjligt. En icke fullständig deklaration ger en låg miljöbedömning.

Sekretess
Ämnen som ingår i bedömningen kan sekretessbeläggas så att de inte blir offentligt
tillgängliga. Den sekretessbelagda informationen kan lämnas direkt till
bedömningsorganisationen utan att passera produkttillverkaren.

Begäran
Leverantörer av material till tillverkare av produkter och komponenter, uppmanas att uppge
ingående ämnen så detaljerat som möjligt, så att produkterna/komponenterna kan få en så
riktig miljöbedömning som möjligt. En ofullständig deklaration ger en låg bedömning.
Risken är då stor att produkten/komponenten inte kommer att väljas då ett byggprojekt
specificeras. En annan produkt/komponent med högre miljöbedömning kommer då väljas.
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