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Trä- och Möbelföretagen (TMF) företräder merparten av trähustillverkarna i Sverige samt 

producenter av träbaserade byggmaterial. Utvecklingen inom dessa företag går mot en mer 

digital och automatiserad industriell produktion av småhus, lokaler och flerbostads där stora 

delar av produktionen sker i fabriker. Strävan med denna utveckling är att höja kvaliteten, 

minska produktionskostnaderna, förkorta byggtiderna och öka hållbarheten. 

 

TMF med dess medlemsföretag arbetar intensivt med ett brett hållbarhetsperspektiv avseende 

ekologi, ekonomi och sociala hänsyn. TMF har aktivt arbetat med att minska 

energiförbrukningen i brukarskedet genom omfattande FoU-verksamhet som lett till 

väsentligt minskad energiförbrukning hos nyproducerade byggnader. Sedan några år har 

arbetet inom byggskedet med syftet att minska klimatavtrycket ökat väsentligt. Träbyggande 

har kommit långt inom detta område men det finns mer att göra och vi är för närvarande 

aktiva inom flera FoU-projekt som syftar till att ytterligare minska klimatavtrycket.  

 

TMF tillstyrker förslaget till lag för klimatdeklarationer, ändring av PBL och PBF. 

Krav på klimatdeklarationer skulle synliggöra effekterna av utvecklingsarbetet inom 

byggskedet och öka efterfrågan på byggnadsmaterial och byggnader med lägre klimatavtryck. 

 

Omfattning 

TMF anser att omfattningen av förslagen i detta skede är väl avvägda mellan olika för- och 

nackdelar. På sikt bör en större del av livscykeln ingå men detta är inte med rimliga insatser 

görbart till 1 januari 2022 enligt TMF. På sikt bör även fler delar av byggnaden ingå såsom 

till exempel installationer. 

 

Undantag 

TMF anser att de föreslagna undantagen är väl avvägda mellan olika för- och nackdelar med 

hänsyn till ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser 

Merparten av företagen som producerar byggnadsmaterial och byggnader kommer under de 

närmsta åren tvingas investera relativt stora belopp i införandet av processer och rutiner för 

att skapa miljövarudeklarationer (EPD:er) och klimatdeklarationer. Allt detta måste vara klart 

till 1 januari 2022. Företagen eftersträvar att i möjligaste mån med digitala processer och 

verktyg ta fram dessa deklarationer att få ned kostnaderna per deklaration. De kostnader som 

nämns i Ds 2020:4 är minst en faktor 10 för höga för att de skall vara genomförbart i en 

annars effektiv produktionsprocess där man arbetar med ständiga förbättringar. 

 

 

Trä- och Möbelföretagen 

 

 

David Johnsson 
Vd Trä- och Möbelföretagen 

 


