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Vi ställer oss bakom globala och nationella mål för en hållbar utveckling 

Genom samarbeten och samverkan på global och nationell nivå så kan vi snabbare ställa om till 

en hållbar utveckling. FN har i sitt arbete tagit fram sjutton globala hållbarhetsmål baserat på de 

tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utav dessa mål har vi valt att 

fokusera på tre mål. De är mål nr 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur, mål nr 11 

Hållbara städer och samhällen samt mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion.  

 

Vi bidrar med information och logistiklösningar för ett hållbart byggande  
Byggmaterialhandeln är den naturliga leverantören av material och produkter och en viktig 

samarbetspartner inom byggsektorn. Genom bra relationer med våra leverantörer har vi en 

bred och djup kunskap om produkternas livscykel, livslängd och miljöpåverkan. Vi bidrar med 

information om miljöbedömningar samt underlag till miljöcertifieringar och loggböcker. En stor 

del av vårt arbete är att erbjuda smarta och effektiva logistiklösningar för att minska 

klimatavtrycket. Här jobbar vi oftast i nära samarbete med byggprojektledarna för att kunna leverera 

rätt mängd material, till rätt plats i rätt tid.  

Ett konkret exempel på vårt hållbarhetsarbete är Retursystem Byggpall, ett pantsystem för 

byggpallar och syftar till att återbruka byggpallar i ett nationellt återbrukssystem. Sedan starten 2006 

har över 12 miljoner pallar cirkulerats vilket har minskat byggavfallet med hela 190 000 containers. 
 

Vi arbetar aktiv med de nationella miljökvalitetsmålen som styrmedel      
Vi arbetar även med de nationella miljökvalitetsmålen som styrmedel, främst inom områdena 

God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.  Vårt fokus är att nya produkter 

och material ska främja en giftfri och god bebyggd miljö. Vi ser också ett behov av klimatsmarta 

och kostnadseffektiva lösningar för kunder att få all relevant dokumentation och information 

om produkterna. Här är den pågående digitaliseringen av produktinformationen en viktig 

aspekt.  

Byggmaterialhandlarna ställer sig också bakom regeringens initiativ för ett fossilfritt Sverige, 

vilket är en plattform för samverkan mellan politiker och företag i syfte att göra Sverige fritt från 

fossila bränslen.  

Vi verkar för en jämställd och inkluderande byggmaterialhandel 
Vi jobbar aktivt för att vara en attraktiv bransch och välkomnar alla personer oavsett bakgrund 

och sexuell läggning, både som medarbetare och kunder. Vår bransch skall vara representativ 

för befolkningen och de lokalsamhällen vi verkar i. 

’’Bygg- och fastighetsbranschen står idag för 18 % av de 

totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. 

Byggmaterialhandeln har som mål att minska miljö- 

och klimatpåverkan vid inköp och distribution av 

byggmaterial och främja ökad återvinning och återbruk 

av byggmaterial.” 
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna 
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Vad behövs för att skapa ett långsiktigt och hållbart byggande?  
Information om produkters klimat- och miljöpåverkan 

Efterfrågan på miljö- och klimatsmart byggmaterial ökar hela tiden och inom en överskådlig framtid 

kommer det vara svårt att sälja byggmaterial som saknar dokumentation som visar på produktens 

miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Byggmaterialhandeln utvärderar sina 

leverantörer kontinuerligt både när det gäller produkter och logistik för att hitta hållbara lösningar. 

Ökad digitalisering av hållbarhetsinformation 

Genom att hållbarhets- och produktinformation kan flöda i en obruten kedja genom byggprocessen 

säkerställer vi spårbarhet kring det byggmaterial vi levererar. Ökad digitalisering är också en 

förutsättning för genomförande av kommande lagkrav kring till exempel klimatdeklarationer och 

loggböcker för fastigheter. 

Ökad samverkan inom byggsektorn 

För att målen om en hållbar utveckling skall nås måste alla bidra och fler aktörer samverka. Vi deltar i 

flera samarbeten och branschinitiativ inom byggsektorn med fokus på att skapa hållbara och 

cirkulära affärsmodeller och är en samhällsaktör som bidrar till förändring. 

Nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi  
Vi är en aktiv part i flera samarbetsprojekt kopplade till cirkulär ekonomi och hållbarhet, med fokus 

på hur byggmaterial kan återvinnas och återbrukas. Genom vår specialistkompetens om 

materialhantering vill vi ta en aktiv del när nya affärsmodeller kring hållbarhet skapas. Det leder till 

nya affärsmöjligheter för våra medlemsföretag och minskat klimatavtryck för byggsektorn. 

Byggmaterialhandlarnas hållbarhetsråd 

Ulf Larsson – Ahlsells, Alexandra Rosenqvist – Beijer Byggmaterial, Niklas Lundin – Bygma Gruppen, 

John Harling – Derome Byggvaror, Henrik Hammargren – Karl Hedin Bygghandel, Daniel Norlin– K-

Rauta, Henrik Björk – Optimera Sverige, Mattias Robinsson – XL Bygg, Patric Wichmann – Woody 

Bygghandel, Gustav Lindgren – Nordströms Trä 

 

Har du frågor? Kontakta: 
Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna, monica@byggmaterialhandlarna.se 

 

”Samarbetet med våra affärspartners kännetecknas av 

transparens och ett ömsesidigt ansvar genom hela 

värdekedjan och följer FN:s principer och OECD´s 

riktlinjer. Som bransch accepterar vi ingen korruption 

och verkar för att alla inblandade aktörer följer 

gällande lagstiftning. En viktig guideline i detta arbete 

är Näringslivskoden framtaget av Institutet mot mutor” 
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna 
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