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Resurseffektiv användning av 
byggmaterial 
 

Installatörsföretagen representerar ca 3 800 medlemsföretag med runt 50 000 
anställda. Företagen omsätter cirka 85 miljarder kronor. Installatörsföretagen som 
är branschorganisation för företag verksamma inom VVS och arbetsgivar-
organisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och 
teknisk isolering samt bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och 
teleteknikföretag.  

Inledning 
Installatörsföretagen välkomnar lösningar för att stärka branschen i 
hållbarhetsarbetet. Många av våra medlemsföretag är mycket små, snittmedlemmen 
har 8 anställda. Dessa företag kommer att uppfatta de nya reglerna med 
klimatdeklarationer och loggbok som krångliga och det lägger ytterligare 
administrativa bördor på deras verksamhet. Det är viktigt för små och medelstora 
företag att förslagen genomförs på ett genomtänkt sätt och stegvis så att företagen 
har tid att anpassa sig och sin verksamhet.  



Stockholm 2018-04-27 

 

Installatörsföretagen Service i Sverige AB 

Box 17154  104 62 Stockholm │ +46 8 762 76 00 
Org nr 556090-8062 │ www.installatorsforetagen.se 

  
 

Synpunkter på de tre förslagen 

Dokumentationssystem för byggprodukter 
Vi tycker att avgränsningen i vilka produkter som ska ingå systemet behöver ses 
över, produkter som är inbyggda och dolda bör omfattas. Då ett av syftena med 
systemet är att veta vad byggnaden innehåller. Inbyggda produkter är extra viktiga 
att de dokumenteras för framtiden.  
Införandet av krav dokumentationssystem bör ske stegvis från större till mindre 
byggnader under en övergångsperiod. Installatörsföretagen anser att ett stegvist 
införande hjälper framförallt små och medelstora installationsföretag att kunna 
anpassa sig till de nya förutsättningarna. 

Klimatdeklarationer av byggnader 
Installatörsföretagen tycker förslaget är bra och nödvändigt men det behöver 
kompletteras med ett livscykelperspektiv. Vi anser att krav på 
klimatdeklaration bör införas i stora byggnader initialt men kan senare 
skärpas stegvis under en övergångstid för att till sist hamna på utredningens 
förslag. Även installatörer kan vara totalentreprenörer och åläggs då ansvaret 
att ta fram klimatdeklarationer.  
Produkter som omfattas av klimatdeklarationer bör även omfattas i 
dokumentationssystemet för byggprodukter. 

Resurseffektiv användning av byggmaterial 

Vi tycker genomlysningen är bra men det är av största vikt att 
installationsbranschen är representerad och deltar i arbetet med 
kompetensuppbyggnaden eftersom installationer är en allt större del av 
byggnaderna och andelen ökar. 
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