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Svar på synpunkter från användare, experter och 

materialleverantörer angående remissförslaget för SundaHus-

kriterierna 

En sammanfattning över de synpunkter som kommit från materialleverantörerna kring 
remissförslaget och svar från SundaHus till respektive synpunkt. Obs! Enbart namn på organisationer 
som svarat på remissen anges i tabellen. Enskilda användare som svarat på remissen identifieras inte 
för att skydda deras integritet. 

Synpunkter från kunder/användare och experter 
Synpunkt  Svar från SundaHus 

Generellt sett tycker vi att det är bra att 
bibehålla PRIO som en utgångspunkt i kriterierna 
eftersom KemI med PRIO har som avsikt att 
tydliggöra vilka prioriteringar som 
miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö föranleder och i 
synnerhet tydliggöra att särskilt farliga ämnen 
har en hög prioritet. Till gruppen särskilt farliga 
ämnen ska hormonstörande ämnen samt kraftigt 
allergiframkallande ämnen räknas och på detta 
område saknas det enhetliga kriterier på EU-nivå 
idag. Sannolikt får vi se en kriterieutveckling på 
de här områdena och det är bra om SundaHus-
kriterierna snabbt kan anpassas när nya kriterier 
tas fram på EU-nivå. (KemI) 

PRIO kommer att fortsättningsvis ligga till grund 
för utformningen av stränga kriterier. Vi kommer 
på sikt att lägga till kraftigt allergiframkallande 
ämnen under gruppen utfasningsämnen när det 
finns kriterier och därmed också en särskild 
faroangivelse för det. Till dess att det finns 
kriterier och en faroangivelse för 
hormonstörande ämnen kommer 
Europakommissionens kandidatlista av 
hormonstörande ämnen, kategori 1 och 2 att 
användas som underlag för de ämnen som pekas ut 
som hormonstörande i SundaHus Miljödata. 

Varför tas pilarna bort? (Kund/användare) Borttagningen av pilarna skiftar fokus från pilens 
innebörd till bedömningen vilket är mer optimalt 
eftersom flera faktorer vägs in i bedömningen än 
enbart den kemiska faran. I nuläget skapar 
pilarnas innebörd och bedömningen ibland 
förvirring då det kan vara ”tummen ner” enligt 
pilen men produkten har bedömning B, som är 
en accepterad nivå i projektet. Pilarnas kriterier 
lever dock kvar och genererar olika symboler 
såsom U, R fabriken och hammaren.  

Krångligt med symbolerna A; B; C+, C- samt D, 5 
st bedömningsbokstäver/symboler. Vore kanske 
bättre att införa ett E i stället för ett + eller – 
efter en bokstav. (Kund/användare) 

Vi har valt att splittra C-produkter till två olika 
former av C för att förtydliga orsaken till att de 
får en C-bedömning, den strängaste 
bedömningen. Enligt nuvarande kriterier kan 
man inte se skillnad på produkter som fått ett C 
p g a monomerer i tillverkningsskedet eller p g a 
farliga egenskaper hos ämnen/material kvar i 
produkten. Det kan för vissa 
användningsområden vara intressant att 
undanta C-produkter, p g a att de innehåller 
plast som tillverkas av utfasningsämnen. Därför 
har vi infört C+ och C-. För övriga egenskaper som 
representeras av bokstäver eller andra symboler 
(t ex hormonstörande ämnen) kan det finnas 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm
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projekt där man vill ha ett strängare 
förhållningssätt än våra kriterier. Därför kan det 
vara pedagogiskt att i översiktsvyn se vilka 
produkter som har de egenskaperna man vill 
akta sig för.  

Det är bra att införa C+ och C- så att förekomst av 
utfasningsämnen vid tillverkning och 
utfasningsämnen i produkten separeras. (KemI) 

Detta bekräftar vårt tänk kring C+ och C- (se 
ovan). 

Det är positivt att SundaHus-kriterierna renodlas 
genom att t.ex. inte väga in fara under 
bruksskedet i bedömningen eftersom det saknas 
bra referenser. Istället blir informationen 
redovisad separat vilket ökar tydligheten. (KemI) 

Detta ger stöd för att symbolen för fara under 
bruksskedet (huset) enbart ska användas som en 
information.  

Produkter med låg materialtranparens. Det vore 
bra med ytterligare en bedömning; en 
symbol/bokstav för de varor där fabrikanten inte 
öppet vill redovisa vad produkten innehåller. Där 
gör ni en bedömning, men det är inte redovisat 
vad produkten innehåller, det är hemligt. Vi vill 
på ett enkelt sätt kunna tala om för våra 
samarbetspartners att dessa varor inte är 
välkomna i våra hus, vore då bra med en egen 
bokstav för det. Vi välkomnar idag inte de 
produkter som har beteckningen D. 
(Kund/användare) 

Enligt våra nya kriterier får en A-produkt inte 
innehålla hemlig information som är väsentlig 
för bedömningen, men det kanske inte räcker 
detta behov. Vi tar med frågan i vår framtida 
utveckling. Det vi samtidigt måste akta oss för är 
att visa så många symboler att användarna 
upplever det rörigt i översiktsvyn. 

Energianvändning uppströms, dvs. det som 
händer innan byggnaden tas i drift 
(materialutvinning, tillverkning, transporter och 
byggproduktion). (Kund/användare) 

Eftersom väldigt få leverantörer redovisar detta i 
sina miljödeklarationer så har vi inte kunnat väga 
in det i våra bedömningar. Det är också svårt att 
hitta ett bra sätt att väga in och vikta dessa 
faktorer i bedömningen. Vi hoppas på sikt hitta 
en robust metod för detta samt att information 
om energianvändningen ska vara mera tillgänglig 
i leverantörernas dokumentation. 

Kapitel 4 (sid 7): Finns det egenskaper/villkor 
uppställda som fångar alla relevanta 
perfluorerade ämnen? (Svanen) 

Vi har inte ställt upp några särskilda 
egenskaper/villkor för perfluorerade ämnen 
utan hoppas fånga in de som klassificerats som 
farliga i säkerhetsdatabladen. Problemet är att 
det saknas harmoniserade klassificeringar för 
fler av ämnena och vi kan därför inte vara säkra 
på att de redovisas i dokumentationen. Att säkra 
information om alla perfluorerade ämnen 
(speciellt i icke kemiska produkter) skulle kräva 
att leverantörerna fyllde i en blankett. I nuläget 
använder vi inte blanketter för insamling av 
information men det kan bli aktuellt på längre 
sikt, även vad gäller nanomaterial. 

Bedömning av nanopartiklar saknas. 
(Miljöstyrningsrådet) 

Information om nanomaterial i produkter är 
viktig ur försiktighetsprincipen då det saknas 
kunskap om vilka konsekvenser dess användning 
kan ha på sikt. Att säkra information om alla 
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nanomaterial skulle kräva att leverantörerna 
fyllde i en blankett eftersom det inte finns något 
informationskrav om detta i säkerhetsdatablad 
eller något annat dokument. I nuläget använder 
vi inte blanketter för insamling av information 
men det kan bli aktuellt på längre sikt. 

Täcks biocider av de uppställda egenskaper och 
villkoren i kap 4? (Svanen) 

Det finns inget särskilt kriterium för biocider. I de 
fall de förekommer under haltgränsen för 
kriterierna (t ex för hormonstörande ämnen) så 
täcks det inte av våra bedömningskriterier. Vi 
har valt en gräns på 0,1 % för de mest allvarliga 
egenskaperna eftersom detta är den allmänna 
gränsen för informationskravet i 
säkerhetsdatabladen. En lägre gräns skulle 
innebära att vi måste kräva att 
materialleverantörerna fyller i en blankett för att 
försäkra oss om att vi får information om 
ämnena. I nuläget använder vi inte blanketter 
för insamling av informationen utan begär in 
kompletterande information om biocider när det 
saknas i de produkter som vår lathund pekar ut 
som tänkbara produkter med biocider. 

Teknisk livslängd: Teknisk livslängd varierar stort 
beroende på vilken typ av lokalitet det handlar 
om, åtminstone för koden N. (Kund/användare) 

N är nu borttaget från kriteriet för teknisk 
livslängd. 

Växthusgaser: För fluorerade växthusgaser 
hänvisas till Naturvårdsverket. Är det relevant 
att även ställa upp villkor kopplat till deras 
växthuseffekt, GWP100 (Global Warming 
Potential)? (Svanen) 

Kriteriet för växthusgaser definieras nu riktat 
mot produkter som innehåller ≥ 0,1 % av ett 
ämne med GWP-faktor ≥ 150. 

Akut giftigt i vattenmiljön. De verkar onödigt 
hårt att ha samma bedömning för 25 % av R50 
som för 25 % av R52/53. Förslag till ändring: 
Skulle inte gränserna kunna sättas olika t.ex. > 
25 % av R50 och R51/53 ger C-, men ge C+ för > 
25 % av R52/53. Normalt gör man ju ej en 
klassificering av miljöfara på varor, men samma 
klassifceringsgränser som för kemiska produkter 
bör tillämpas så att 2,5 % av produkter med 
R50/53 blir R51/53. (Kund/användare) 

Att ge C+ för > 25 % av R52/53 skulle inte passa 
in i vår definition av C+ som enbart handlar om 
risker vid tillverkningsskedet. Vi har valt att 
tillämpa den koncentrationsgräns som gäller för 
kategori kronisk 3 i tabell 4.1.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008. Enligt tabellen så ska en produkt 
som innehåller ett ämne ≥ 25 % klassificeras som 
kronisk 3, dvs. faroangivelsen H412 vilket 
motsvarar riskfras R52/53. 

Svartlistade växtarter övriga produkter. Ingen 
halt anges. Förslag Betyg C- i halter > 2 
%.(Kund/användare) 

Vi har nu satt gränsen för betyg C- till halter > 2 
%. 

Kapitel 4 (sid 13): Behöver begreppet 
förnyelsebart definieras i detta sammanhang? Vi 
kan inte se att begreppet definieras i 
Kretsloppsrådets Miljöprogram 2010. (Svanen) 

Definitionen av förnybar resurs definieras på sid 
34 i Miljöprogram 2010. Denna formulering har 
nu lagts till i kriteriedokumentet. 

Vad händer med Cementprodukter, alla blir ju 
deponi och finns ju farligt avfall, kommer alla 

Vi har nu ändrat vårt kriterium för farligt avfall 
till att enbart omfatta de produkter som har 
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hamna C- eller? För det är ju stor skillnad på de 
olika produkterna, golvavjämningsbruken osv. vi 
vill ju ha de bästa och kommer de skilja sig åt? 
(Kund/användare) 

farligt avfall vid rivningsskedet. Detta eftersom 
farligt avfall i rivningsskedet är ett större 
problem än vid byggskedet då det försvårar 
hanteringen av rivningsavfallet och minskar 
andra materials återanvändnings- och 
återvinningsvärde som kontaminerats med det 
farliga avfallet. Därmed kommer 
cementprodukter ej längre att få C- p g a farligt 
avfall vid byggskedet.  

D-bedömningar: Det är viktigt att bibehålla en 
sträng syn på produkter som saknar information 
om innehållet av farliga ämnen och vi tycker att 
det är positivt att produkter med bristfällig 
information får klassen D i SundaHus. (KemI) 

Vår stränga syn på produkter med bristande 
information hanteras både genom D-
bedömningar samt genom worst-case-ämnen. 

Visning av nya och gamla bedömningar parallellt: 
En funktion där vi kan slå på föregående 
bedömning och nuvarande precis som man gör 
med E-nummer, RSK-nummer osv under fler 
sökvillkor vore bra. (Kund/användare) 

Möjlighet att se en förhandsvisning av de nya 
bedömningar parallellt med de gamla finns att 
tillgå redan nu för de som är intresserade. Efter 
kriterielanseringen kommer enbart de nya 
kriterierna att vara synliga i översiktsvyn. För 
den som vill kunna jämföra bedömning enligt 
nya kriterier med gamla bedömningar finns det 
möjlighet att se det under historiken i 
produktens detaljsida (se vår hjälpfilm om 
detta).  

Extra betygsteg: Generellt skulle jag önska 
ytterligare ett betygsteg. De miljöfarliga ämnena 
får i stort sett samma klassning vilket är lite 
ologiskt då det kan skilja mycket. 
(Kund/användare) 

Vi anser att antalet betygsteg vi har föreslagit är 
ett lämpligt och etablerat antal för våra kunder 
att förhålla sig till i sitt miljöarbete. 

Texten om koppar och massiv zink som finns i 
nuvarande kriterie-dokument bör finnas kvar, 
som upplysning. (Kund/användare) 

Eftersom den röda triangeln inte räknas in i 
bedömningskriterierna så kommer texten om 
koppar och massiv zink att finnas tillsammans 
med övriga symbolförklaringarna på vår 
webbplats. 

Kapitel 4 (sid 10) Föreslås att för rapporten 
”Barn och kemiska hälsorisker” läggs även ordet 
”Kemikalieinspektionen” till rapport nr 1/07. 
(Svanen) 

Ordet ”Kemikalieinspektionen” har nu lagts till 
enligt förslag. 

De olika symbolerna U, hammare etc. som också 
används i bedömningen bör förklaras i 
kriterierna. (Kund/användare) 

En symbolförklaring finns på vår webbplats.  

På sidan 5 (3.1.1) står det en hänvisning till 
Kemikalieinspektionens klassificeringslista. 
Denna lista har utgått och numera hänvisar vi 
direkt till ECHAs klassificerings och 
märkningsregister (C&L Inventory). (KemI) 

Klassificeringslistan benämns eftersom den 
används fortfarande för en del av 
ämnesbedömningar som gjorts i databasen. På 
sikt kommer alla hänvisningar till att bytas från 
klassificeringslistan att ändras till ECHAs 
klassificerings- och märkningsregister (C&L 
Inventory). Notera att klassificeringslistan 
innehåller ämnen och ämnesgrupper med EG-
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harmoniserad bindande klassificering och 
märkning som överförts i oförändrad form i 
ECHAs klassificerings och märkningsregister (C&L 
Inventory). 

Synpunkter från materialleverantörer 

Synpunkt  Svar från SundaHus 
Dessa kriterier tydligt endast hanterar ingående 
ämnen i en produkt, att man bör låta detta 
reflekteras på hemsidan också, då man ger sken 
av att SH är ett heltäckande system som 
betraktar alla delar i byggnationen (speciellt 
eftersom man kallar systemet ”Sunda Hus”) 
(Sveff) 

Så här beskriver vi vårt system på vår webbplats: 
SundaHus Miljödata är ett verktyg för 
fastighetsägare att säkerställa medvetna 
materialval och att systematisera arbetet med 
att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela 
livscykel.  

På en annan sida beskriver vi att följande ingår i 
vår bedömning: 

•Ingående material och ämnen samt ingående 
råvaror 
•Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under: 
◦Tillverkningsskedet 

◦Byggskedet 
◦Bruksskedet 
◦Avfallsskedet 

•Rivning samt restmaterial 
•Dokumentation 

Vi håller därmed inte med om att vi ger sken av 
att vi betraktar alla delar i byggnationen utan 
snarare är tydliga med att vår fokus är på 
materialfrågor. 

Det blir väldigt få produkter som får A eller B 
eftersom kriterierna är så pass hårt satta. 

Med de nya kriterierna har vi 9 % A-produkter, 
47 % B-produkter, 6 % C+-produkter och 26 % C- 
-produkter. Att jämföra med nuvarande 
fördelningen: 11 % A-produkter, 53 % B-
produkter, 25 % C-produkter och 11 % D-
produkter. Det finns få A-produkter pga. att det 
är en utmanande spetsnivå. Vi har upplevt att 
antalet produkter med B-bedömningar enligt 
våra nuvarande bedömningskriterier är för 
många och kriteriet för otydligt. Genom dessa 
ändringar anser vi att vi har lyckats fördela 
produkterna på ett bättre sätt. 

Positivt att man starkt begränsat hur SH ser på 
farliga ämnen i produktionsprocessen, dock 
anser vi att man helt bör ta bort bedömningar 
om produktionsprocessen då den hanteras av 
Arbetsmiljöverkets lagstiftning. Bedömningar 
bör endast göras på hur produkten ser ut när 
den kommer till arbetsplatsen. (Sveff)  
 
Vår kraftigaste invändning mot nuvarande 

Vår ambition är att anta ett livscykelperspektiv. 
Användningen av utfasningsämnen i 
produktionen kan innebära hälsorisker för de 
som arbetar i produktionsprocesserna samt 
miljörisker kopplade till eventuell spridning av 
ämnena i samband med transport och 
produktionen. Enligt PRIO hanterar de flesta 
företag och organisationer kemikalier i olika 
utsträckning. Därmed är varje val viktigt och 

http://www.sundahus.se/services/environmental-data.aspx
http://www.sundahus.se/services/environmental-data/assessments.aspx
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kriterieförslag är att ni fortfarande har kvar 
bedömningen av ämnen i produktionsprocessen, 
(Kapitel 2 och kapitel 4 gällande ämnesgrupp 
C+). Dessutom gäller kravet nu bara monomerer.  
Dels ifrågasätter vi varför ni särbehandlar plaster 
genom detta krav och dels skall dessa 
monomerer inte vara en risk i tillverkningen 
eftersom det finns en lagstiftning som hanterar 
detta och en myndighet som har tillsynsansvar. 
Resultatet av att produktionsprocessen finns 
med i bedömningen är att en i slutänden mer 
hållbar produkt kan väljas bort framför en 
mindre hållbar. 
 När det gäller utfasningsämnen i produktionen 
föreslår vi att ni antingen: 
1. anser att det är myndigheternas jobb att följa 
upp att produktionen sker utan fara för hälsa‐ 
eller miljö och därför väljer att ta bort 
ämnesgrupp C+, eller 
2. tar på er att granska att produktionen sker på 
sådant sätt att den inte leder till skada för hälsa 
och miljö. Då kan ni begära in en deklaration av 
företaget att produktionen skett enligt 
fastställda riktlinjer från myndigheterna och 
därigenom inte skadar hälsa‐ eller miljö. 
Samtidigt behöver ni då göra stickkontroller för 
att följa upp att uppgifterna stämmer, även för 
produktion som sker utanför Sverige (Plast & 
Kemiföretagen) 

möjligheten att påverka finns längs hela 
produktkedjan. Vi anser därför att det är viktigt 
att informera om hanteringen av 
utfasningsämnen vid tillverkningen av 
polymerer. För de fall där det finns möjlighet att 
välja likvärdiga produkter som inte innehåller 
polymerer tillverkade av utfasningsämnen har 
man valt bort risken för detta, vilket är bra.  
 
Vi har valt att fokusera på polymerernas 
monomerer eftersom de används i stora 
mängder och därmed utgör större risker. 

Genom införande av C+ ger vi våra kunder 
möjligheten att själva bedöma om de vill ta 
hänsyn till tillverkningsskedet eller inte.  

 

För en A produkt ska den tekniska livslängden 
vara >= 25 år. Det är inte realistiskt för vissa 
produktgrupper, det kan t.o.m. vara negativt 
eftersom man då riskerar att inte tillgodogöra sig 
ny teknik som t.ex. minskad energianvändning 
genom tekniska framsteg. (Siemens AB, VVS-
Fabrikanternas Råd.) 

Detta gäller enbart för enbart för BSAB-koder D, 
F, K, M och drabbar alltså inte t ex VVS-
produkter. 

Det genomgående använda viktsprocent är inte 
helt rättvisande. En liten mängd av ett mindre 
önskvärt ämne får en dramatisk påverkan på 
bedömningen för en lätt produkt. Någon typ av 
hänsynstagande både till viktsprocent och 
absolut mängd bör ingå. (Siemens AB, VVS-
Fabrikanternas Råd.) 

Det kan vi hålla med om men branschen har inte 
lyckats med det. Det svåra är att hitta 
referensnivåer att förhålla sig till. Vi är öppna för 
förslag och bevakar detta i framtiden. 

Kriteriet om tennorganiska ämnen bör tas bort 
eftersom olika tennorganiska ämnen 
klassificeras olika och branschen använder det 
som har mildast klassning, de förekommer i så 
små halter att produkten inte behöver 
klassificeras efter detta (och därmed kommer en 
del leverantörer inte ha information om detta) 
och för att de används i små halter som 

Ett flertal tennorganiska ämnen är 
hormonstörande. Mekanismerna för deras 
hormonstörande effekt är inte ordentligt 
utredda men den senaste forskningen visar att 
både di- och tributyltenn-föreningar har sådana 
effekter. Några forskare tror att en del av de 
hormonstörande effekter man studerat kring 
tributyltennföreningar (främst effekterna på 
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katalysatorer som påskyndare för torknings- och 
härdningsprocesser, som annars skulle ta så lång 
tid att produkterna blir oanvändbara.  Man 
kommer då att behöva göra undantag för dessa 
då produkterna innehållande tennorganiska 
föreningar används regelbundet vid byggnation. 
(Sveff) 

immunsystemet) egentligen kommer från 
dibutyltennföreningar eftersom man sett samma 
effekter hos båda och för att det förra bryts ner 
till den andra. Som alltid med hormonstörande 
effekter bör man i första hand tillämpa 
försiktighetsprincipen eftersom de har effekter 
vid extremt låga halter och förmodligen i vissa 
fall kan uppvisa cocktaileffekter med andra 
hormonstörande ämnen. 
 
Just nu finns det inga färdiga kriterier för 
klassificering av hormonstörande ämnen. Det 
beror på att de har komplexa 
verkningsmekanismer och man har helt enkelt 
inte hunnit med det. Därmed återspeglar inte 
dagens ämnesklassificering de hormonstörande 
egenskaper som man befarar att tennorganiska 
ämnen har. Läs t.ex. följande artikel: Dibutyltin 
disrupts glucocorticoid receptor function and 
impairs glucocorticoid-induced suppression of 
cytokine production 
 
Om inte vi flaggar för den fara associerad med 
tennorganiska föreningar bara för att det är 
praxis att använda dem som katalysatorer 
skapas det inga incitament för att leta alternativ. 
Vi vet att det finns initiativ inom branschen för 
att substituera till mindre miljöfarliga alternativ 
än tennorganiska ämnen (se New Developments 
in Catalysis och Silicone Formulators Discard 
Organotins) och vi vill inte underminera 
incitamentet till detta arbete. Jämför med 
utvecklingen kring ftalatmjukgörare i PVC-
mattor. Från början använde alla ftalater och det 
fanns ett visst motstånd till att substituera. 
Detta förändrades efter att den första 
leverantören vågade satsa på alternativ. Nu är 
det flera leverantörer av PVC-mattor som 
arbetar för att erbjuda produkter utan ftalater. 
På sikt kommer nog alla tvungna att byta ut 
ftalater mot alternativen för att få sina PVC-
mattor sålda.  

Därmed kvarstår vårt ursprungliga förslag på en 
koncentrationsgräns på 0,1 % tills vidare.  Vi 
kommer att använda information från vår 
lathund som stöd för att identifiera vilka 
produkter som vi ska fråga om tennorganiska 
föreningar för. I de fall information ej kan anges 
om tennorganiska föreningar kommer vi att 
tillämpa worst-case-ämnen. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568824/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568824/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568824/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568824/
http://www.wernerblank.com/pdfiles/paper32.pdf
http://www.wernerblank.com/pdfiles/paper32.pdf
http://www.specialchem4adhesives.com/home/editorial.aspx?id=4976
http://www.specialchem4adhesives.com/home/editorial.aspx?id=4976
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Flyktiga organiska ämnen i halter > 10 % ger C-, 
vilket sägs vara i enlighet med direktiv 
2004/42/EC. Detta är helt fel då direktivet och 
de svenska föreskrifterna har många haltgränser 
för olika typer av produkter. Detta ligger inte i 
linje med fas II i det direktivet. (Sveff) 

Syftet med direktivet 2004/42/EC är att minska 
användningen av flyktiga organiska ämnen i färg 
för att i sin tur förhindra negativa hälso- och 
miljöeffekter kopplade till deras användning. 
Syftet med detta kriterium är densamma som för 
direktivet, dvs. att hjälpa våra kunder att 
minimera påverkan av flyktiga organiska ämnen 
på innemiljön. Vi har valt VOC-gränsen för 
glansig vägg- och takfärg eftersom de har den 
högsta rekommenderade VOC-gräns i direktivet 
för inomhusprodukter som används på en stor 
yta. 

Det är fel rent vetenskapligt att sammanräkna 
PBT- och vPvB-ämnena. (Sveff) 

Det har ni helt rätt i, tack! Det var ett tryckfel 
som vi nu rättat till i våra kriterier. 

Prioriterade riskminskningsämnen är inget man 
bör avråda från att använda, vilket blir resultatet 
av C-. Dessa ämnen är helt OK att använda i olika 
produkter så länge man hanterar de risker som 
kan uppstå på korrekt sätt. Om dessa finns > 2 % 
i en produkt så kommer den oundvikligen bli 
föremål för klassificering enligt gällande 
regelverk och därmed också föremål för 
riskreducering. (Sveff) 

Vi avråder inte från att använda produkter utan 
snarare tillhandahåller information som 
medvetandegör våra kunder om deras faror 
(ämnesklassificeringar) och risker (produktens 
klassificering). 

Vi förväntar oss att den röda triangeln som 
varnar för urlakning av koppar- och zinkjoner tas 
bort (Se dokument ”Information och bakgrund 
remissförslaget”). (Nordic Galvanizers och 
Scandinavian Copper Development Association) 

Den röda triangeln ingår inte i våra kriterier. Det 
är en information som kan användas i de projekt 
där man vill ha fokus på att undvika urlakning av 
zink och koppar i den yttre miljön.  

I informationsdokumentet nämns att ca 23 % av 
produkterna i och med det nya förslaget 
kommer att få en skärpning av sin bedömning, 
bl. a på grund av innehåll av miljöfarligt avfall 
och att detta skulle gälla bl. a cementprodukter. 
Vi ställer oss frågande till detta eftersom betong 
som byggmaterial utgör merparten av de 
cementbaserade produkter som finns på 
marknaden men som inte innehåller något 
miljöfarligt avfall. (Svensk Betong och Cementa) 

Efter justering av vårt förslag till nya kriterier har 
vi nu 6 % produkter som får en strängare 
bedömning. Vi har bl a justerat kriteriet för 
farligt avfall och det har gjort att 
cementprodukter inte längre får en C- p g a det 
är farligt avfall vid byggskedet.  

Vi ser det som helt förkastligt att använda sig av 
det som beskrivs som ”worst-case-ämnen”. Att i 
motsats till leverantörens information påstå att 
denna ljuger i sin dokumentation om de ämnen 
som han är bundna av lagstiftningen att återge, 
är inget annat än förtal och kan rendera höga 
skadestånd i eventuella rättegångar. Att 
dessutom anta att SundaHus bedömare har en 
sådan kontroll och kunskap om alla dess olika 
byggprodukter som finns på marknaden så att 
man kan avgöra om och när något är fel är helt 
absurt. Dessutom är det förmätet att trots en 
leverantörs framgångar i produktformuleringen 

Vi väljer alltid våra kunders behov i första hand. 
En del har höga ambitioner och det är då viktigt 
att de inte vilseleds till att välja produkter som 
har ett ”snällare” innehåll p g a bristande 
information. Worst-case-ämnen används på 
grund av att problematiken är kopplad till att 
leverantören antingen inte vill eller kan avslöja 
viktig information om produkter. För att inte 
missgynna de leverantörer som är mera 
transparenta med sin information använder vi 
worst-case-ämnen så att produkterna är på 
samma nivå i våra bedömningar.  
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där han bytt ut ett visst ämne mot ett annat av 
miljö- och hälsoskäl, vara för att SH skall ange att 
ett ämne visst finns i produkten därför att SH 
”vet det” är inte speciellt snällt. Denna del av 
bedömningen måste ovillkorligen tas bort. 
(Sveff) 

På leverantörssidan på vår webb finns det en 
lista över vilka typer av ämnen man behöver 
redovisa för olika produkttyper som kan 
föranleda användningen av worst-case-ämnen 
p g a utebliven information. Återkommande 
exempel är förekomsten av konserveringsmedel 
i vattenbaserade produkter och mjukgörare i 
fogmassor. 

Idag finns det stora brister i er 
kvalitetsgranskning av det underlag som era 
bedömningar baseras på. Det leder till felaktiga 
bedömningar och snedvriden konkurrens. Det 
kan också missgynna företag som är öppnare än 
sina konkurrenter. (Plast & Kemiföretagen) 

Numera använder vi oss av en lathund som visar 
vilka ämnen/material som vi kan förvänta oss 
finna i olika produktgrupper. Lathunden används 
som ett stöd för att harmonisera våra 
bedömningar inom samma produktgrupp och 
med dess stöd tar vi löpande en genomgång av 
olika produktgrupper för att korrigera eventuella 
diskrepanser som kan ha uppstått. Vi gör också 
korrigeringar i samband med att vi fått in 
felrapporteringar. Vid avsaknad av information 
(t ex konserveringsmedel i vattenbaserade 
produkter) används worst-case-ämnen för att få 
produkterna på samma nivå i våra bedömningar. 

Vi anser det tydligt att lagstiftningen specificerar 
hur ett ämne skall redovisas i en produkt. I 
Europa är det REACH och CLP som sätter dessa 
gränser och därmed spelregler för hur man som 
företag skall agera på marknaden. Att då ha en 
grundinställning att man skall redovisa alla 
ämnen i en produkt är inte rimligt eller ens 
möjligt. Det är redan idag omöjligt att få 
information från framförallt utländska 
råvaruleverantörer som går utöver vad 
lagstiftningen anger. (Sveff) 

Lagstiftningens nivå när det gäller miljö är alltid 
miniminivån då myndigheterna kräver så mycket 
data innan de vågar stifta lagar och skapa nya 
förordningar. Med lagstiftningens basala nivå 
blir det svårt att agera utifrån 
försiktighetsprincipen. Vi är stolta över att våra 
kriterier har högre ambitioner än lagstiftningen 
och därför kan assistera de kunder som vill anta 
en mera proaktiv hållning i sitt miljöarbete. 

Vi föreslår att ni alltid tar kontakt med den 
leverantör/tillverkare vars produkter ni bedömer 
för att försäkra er om att uppgifterna ni baserar 
er bedömning på är korrekta. Detta bör göras 
innan bedömningen påbörjas. Leverantören bör 
få en kortare tidsfrist före publiceringen för att 
få en chans att inkomma med korrekta 
uppgifter. (Svensk Byggmaterialindustrierna) 

Vi tar ofta kontakt med leverantörer i samband 
med bedömningar, dock inte alltid om 
informationen finns tillgänglig och vi tidigare 
bedömt snarlika produkter. Vi skapar ett 
leverantörskonto åt leverantörerna så att de får 
möjligheten att agera på notifieringar om nya 
bedömningar. Konton är gratis och det finns inga 
begränsningar på hur många konton ett 
leverantörsföretag får ha. Därmed anser vi att 
det finns utrymme för leverantörer att reagera 
på bedömningar som de har frågor om. 

Vi behöver enhetliga regler för de olika 
miljödatabaser som finns, t.ex. Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen och Basta. 
Det ska vara likvärdiga och det ska räcka att ha 
produkten registrerad i en av dessa databaser. 
Annars fördyras byggprocessen i onödan. Det 
optimala vore självklart en gemensam databas 
(som RSK-nr). (Siemens AB, VVS-Fabrikanternas 

Beställarna (våra kunder) har olika behov och 
intressen och vill därmed kunna välja bland olika 
system. Därför är det bra att det finns olika 
system på marknaden. Konkurrensen är nyttig 
då den tvingar oss att vidareutveckla oss hela 
tiden. Dokumentationen som vi vill ha (t ex 
säkerhetsdatablad, byggvarudeklaration och 
miljödeklarationer) är densamma för alla tre 
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Råd.) systemen. 

Produktgrupperna är inte funktionsknutna. Det 
finns bara Kemiska och Övriga produkter som 
inte tar någon hänsyn till vad produkten används 
till. Här skulle vi önska en kategorisering av 
produkter för att få en 
tydligare/enklare/rättvisare modell. Modellen är 
framtagen för byggnadsmaterial och inte för 
installationsmaterial / komponenter. (Siemens 
AB, VVS-Fabrikanternas Råd.) 

De två produktgrupperna kemiska och övriga 
grupper motsvarar grupperna 
ämnen/blandning/beredning respektive vara i 
REACH-förordningen.  
 
Att bedöma funktion är entreprenörens jobb. 
Det är svårt att väga in funktion i våra 
bedömningar då det inte finns tillgänglig objektiv 
information för oss att använda. Vi är dock 
öppna för förslag om hur vi på ett enkelt sätt kan 
komma åt och redovisa information om den 
funktionella prestandan för produkter. 
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