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  Kommerskollegium 
Enheten för handel och tekniska regler 

Franskt förslag om miljödeklarationer 
för byggprodukter 
Installatörsföretagens tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerat 
förslag. Vi väljer att lyfta de synpunkter vi har framfört till Finansdepartementet 
avseende det svenska förslaget på klimatdeklarationer. Likaså tar vi upp vår 
synpunkt avseende att klimatdeklarera en byggnad inom ramen för 
energideklarationen. 

Föreskrifternas förhållande till sekundärrätten 
Hur föreskrifterna förhåller sig till sekundärrätten, särskilt direktiv 2010/31/EU om 
byggnaders energiprestanda. 

Installatörsföretagen anser att en miljödeklaration är ett bra komplement till 
energideklarationen. Vi anser vidare att det ska vara skilda regelverk för dessa två 
deklarationer eftersom de fyller olika syften, minskad energianvändning respektive 
minskad miljöpåverkan. Inom ramen för direktivet om byggnaders energiprestanda 
föreslår man ett införande av byggnadsrenoveringspass för att samla information 
om byggnaders och byggnadsenheters energi- och miljöprestanda liksom förslag på 
åtgärder för att förbättra denna. Vi tycker att det är ett bra förslag. En förutsättning 
är att all data är digital och sökbar. 

Föreskrifternas påverkan på den fria rörligheten av berörda produkter 
Om föreskrifterna riskerar att negativt påverka den fria rörligheten för de berörda 
produkterna på EU:s inre marknad. T.ex. om de riskerar att ha diskriminerande 
effekter för produkter från andra medlemsländer till fördel för produkter tillverkade 
i Frankrike. 

Installatörsföretagen förutsätter att de franska miljödeklarationerna ligger i linje 
andra regelverk och initiativ inom EU. Exempelvis Eco design, kommande krav på 
miljövarudeklarationer, byggproduktförordningen. Det är också viktigt att alla typer 
av produkter ingår, både klimatskal och installationer. 

Föreskrifternas proportionalitet 
Om föreskrifterna framstår som motiverade och proportionella. 

Installatörsföretagen anser att vi behöver ett harmoniserat regelverk inom EU. Vi 
har framfört synpunkter till Finansdepartementet avseende de svenska 
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klimatdeklarationerna. Vi tycker att det är viktigt att miljövarudeklarationen följer 
den europeiska standarden SS-EN 15804. Likaså anser vi att 
standardiseringsarbetet måste samordnas med arbetet om digitala format för 
information om byggprodukter, BIM. 

Vi tycker vidare att varje medlemsstat måste tillhandahålla en nationell klimat- eller 
miljödatabas med produktspecifika data. Det är idag inte möjligt enligt EU-rätten. 
Därför behöver Sverige lyfta detta vid revideringen av byggproduktförordningen. 

Slutligen anser vi att en miljödeklaration ska omfatta både nya och befintliga 
byggnader. En stor andel av dagens befintliga bestånd har ett renoveringsbehov. För 
att klara klimatomställningen och möta EU:s krav på mer cirkulära materialflöden 
måste därför befintliga byggnader ingå. 

Om Installatörsföretagen 
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt 
Näringsliv. Våra 3 600 medlemmar är företag verksamma inom branschen för 
tekniska installationer. 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar 
värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna 
inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. 

Med vänliga hälsningar 
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