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Vad vi hjälper våra kunder med

Hållbarhetsredovisning Kemi & Miljö Verksamhetsstyrning

Hållbar leverantörskedja Konsult på plats Utbildning

3



Produkter och material som väljs bort idag – Exempel från 
byggbranschen
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Dagens 
spjutspetskrav

Morgondagens 
standardkrav



Hur jobbar byggbranschen idag 
för att välja bättre materialval?

• Etablerat med miljöcertifierade fastigheter
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- Utfasning av farliga ämnen

- Material- och kemikalieförteckningar 

- Loggbok



Rapport om de svenska nationella miljömålen

KEMI rapport

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter     
- förslag till nationella regler

Flera rapporter från KEMI berör utpekade ämnesgrupper 
där koppling finns till byggprodukter

Hur långt har man kommit? Vad leder detta arbete till? 
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Vad väljs bort och vad leder det till? 

Svårt att hänvisa till någon vetenskaplig sammanställning för 
att besvara frågan

Utifrån erfarenheter:

Det är viktigt för materialleverantörerna att finnas med i 
bedömningssystemen.

För vissa produktgrupper är det dock en sämre situation
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Historiska problem

Ex:

Asbest

PCB (i fogmaterial)

Kasein (ingick i spackel)

Blåbetong (radon)

Skulle dessa ämnen/material säljas idag idag så skulle endast PCB fångas 
upp av dagens generella kriterier som tillämpas av bedömningssystemen. 
Det är svårt att förutse alla tänkbara problem som skulle kunna uppstå. 

8



Exempel på andra ämnen som idag används i mindre 
utsträckning/eller inte alls

• Lagstadgade krav för emissioner av formaldehyd (spånskivor)

• Betydligt mindre användning av lösningsmedelsbaserade färger

• Bly (ingår i ex mässing och vissa aluminiumlegeringar)

• Utfasning av DEHP i plastgolv

• DINP och DIDP
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Antal produkter/bedömningar med innehåll av olika 
”mjukgörare”
Resultat från sökningar i Byggvarubedömningens system

DEHP DINP DIDP DINCH

Totalt antal 
aktuella 
bedömningar

14 115 76 97
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Ex på produkter med innehåll av exemplifierade 
mjukgörare

Ämne Ex på produkter

DEHP Packningar, slang, täckbrickor, lim

DINP Kablar, fogar/limfogar, taktätningsduk, PVC golv inomhus, 
sportgolv, slang, färg (akrylfärg för metall)

DIDP Kablar, fogar/limfogar, taktätningsduk, PVC golv inomhus, 
sportgolv, färg (akrylfärg för metall)

DINCH PVC golv, fogar, lim, tapet
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Trend åt fel håll?

Allergiframkallande ämnen

Ex biocider så som CMIT, MIT, BIT (isothiazolinoner)
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Några slutord

Bedömningssystemen – fortfarande unikt för Sverige

Loggbok (med innehållsdeklarationer) 

- kanske den främsta fördelen

Dags att öppna upp för privatpersoner

Bedömningar och revisioner behöver följas upp med kemiska 
analyser
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Frågor?

Hans von Stedingk
08-789 04 28

Hans.von.Stedingk@goodpoint.se
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