
I takt med att miljömedvetenheten ökar i samhället ökar också kraven på de som

ansvarar för materialval i samband med nybyggnationer och renoveringar. Miljö

deklarationer har på senare år blivit en självklarhet för att utvärdera byggprodukter.

Syftet med miljödeklarationer är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar

information genom att klargöra produkternas eller tjänsternas resursanvändning,

energiförbrukning och återvinningsmöjlighet. Miljödeklarationerna kan användas för

upphandling och inköp, som informationskälla till leverantörer eller för att ett företag

ska kunna miljöanpassa utbud av varor och tjänster. (Källa: Hållbarhetsguiden)
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För de produkter där skrotnings
fasen är viktigast ur miljöskade

synpunkt fungerar dagens miljö
deklarationer bäst. De är anpassade 
efter byggprodukter och prioriterar 
skrotningsfasen eftersom det är den 
mest miljöpåverkande delen i många 
byggprodukts livscykel. Fokus är 
främst på att specificera produkter
nas kemiska innehåll. Men när man 
ska bedöma en produkt eller ett   
system ur miljösynpunkt är det    
viktigt att ta ett helhetsgrepp och se 
till hur produkten påverkar miljön   
i alla faser, från vaggan till graven.       
För till exempel belysningsprodukter 
så ser livscykeln annorlunda ut jäm

fört med flertalet byggprodukter och 
här är det snarare själva använd  
nings fasen som har störst miljöpå
verkan.
  Hela 95 procent av belysningens 
miljöpåverkan kommer från energi
förbrukningen, medan tillverkning, 
transporter och återvinning endast 
utgör 5 procent. 
 Miljöstyrningsrådet framhåller att 
den största miljöpåverkan när det 
gäller belysningsprodukter sker un
der användningstiden och uppmunt
rar därför till att gamla belysnings
system byts ut mot nya. 
 Nyligen kom de med nya skärpta 
miljökrav som ska underlätta för  

beställare att upphandla belysning 
som är upp till 80 procent mer ener
gieffektiv än gamla belysningspro
dukter. 
 Även om den största miljöpåver
kan av belysningsprodukter sker 
under användningstiden ska man 
inte glömma att de också ibland 
innehåller miljöfarliga ämnen som 
måste hanteras. Men jämfört med 
byggprodukter är belysningsproduk
ter redan starkt reglerade i lag för 
att säkerställa att de miljöfarliga 
materialen tillvaratas på rätt sätt. 
Alla steg i en belysningsprodukts 
livscykel regleras hårt för att mini
mera miljöpåverkan. 

TexT maRia STRandlUnd

Ta hänsyn till skillnaden
i miljöpåverkan
mellan belysningsprodukter
och byggprodukter
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De olika faserna 
i en belysningsproDukTs 
livscykel:

• Material för tillverkning   
 och produktion, mekaniska 
 processer, energiför brukning etc.
När det gäller material och produk
tionsfasen arbetar oftast tillverkarna 
enligt något miljöcertifieringssystem, 
tex iso14000 eller emas. Det inne
bär att man har förbundit sig till 
ständiga förbättringar och att välja 
mindre miljöfarliga material, åter
vinna rester, se över tvättlackning 
och arbetsmiljö. Tillverkningspro
cessen regleras av RoHS och 
reachdirektiven. RoHS, direktiv 
2002/95/eg, är ett eudirektiv som 
förbjuder eller begränsar använd
ningen av vissa tungmetaller och 
flamskyddsmedel i elektriska och 
elektroniska produkter. Reach
direktiven reglerar registrering, ut
värdering, godkännande och be
gränsning av kemikalier. Bedöm
ningen av material och produk
tionsfasen måste ske individuellt för 
varje fabrikant, men generellt kan 
sägas att de nya belysningssystem 
som idag produceras innebär mindre 
materialåtgång i respektive armatu
renhet samt behov av färre enheter. 

• Användning, energiförbrukning  
 och underhåll
Under användningsfasen sker den 
främsta miljöpåverkan genom den 
energiförbrukning som belyssyste
men har. Det som påverkar energi
användningen är valet av ljuskällor, 
valet av driftdon, armaturer och 
ljusreglering. För användningsfasen 
gäller Ekodesigndirektivet som inne
bär att produkten måste ha viss en
ergieffektivitet och resurseffektivitet 
för att få användas inom eu. Eko
designkraven ger stora energibespa
ringar eftersom de mest energislösande 
produkterna förbjuds och samtidigt 
blir produkterna billigare i drift.

• Skrotning, återvinning, 
 förbränning, deponi
För skrotningen gäller weee direk
tivet och svensk avfallslagstiftning 
som kräver att elavfall alltid måste 
förbehandlas av certifierade förbe
handlare så att farliga ämnen tas 
om hand och materialet återvinns. 
I skrotningsfasen finns det för för
packningar den s k förpackningsin
samlingen eller Reparegistret, där 
företagen skall vara anslutna och 
som ombesörjer insamling och åter
vinning av förpackningar. För själva 
produkterna finns det ett producent

ansvar för elprodukter som adminis
treras av ElKretsen och kommunerna 
under beteckningen ”Elretur”. 
 Detta system innebär att kunderna 
kostnadsfritt får lämna in sina arma
turer och ljuskällor på ett stort antal 
inlämningsplatser i landet, som 
administreras av kommunerna på 
uppdrag av ElKretsen. ElKretsen 
ombesörjer sedan hämtning, sortering 
och återvinning. Vid återvinningen 
av armaturer av armaturer och ljus
källor tar man tillvaratar metaller, 
kablar, plaster m m. Dessa material 
skickas för återvinning. När det gäller 
ljuskällorna finns idag avancerade 
återvinningssystem för lysrör. 

en miljöDeklaraTion 
som Tar hänsyn Till 
hela livscykeln
Eftersom livscykeln ser så olika ut 
för byggprodukter och belysnings
produkter är det svårt att använda 
samma miljödeklaration för dessa 
två grupper. Medlemmarna i Belys
ningsbranschen efterlyser därför en 
mer adekvat och realistisk miljöde
klaration för belysningsprodukter 
där detaljeringsgraden på ingående 
material begränsas. Det kemiska 
innehållet i belysningsprodukter reg
leras redan starkt i lag. Mer hänsyn 
bör istället tas till energianvändning
en och att certifierade förbehandlare 
alltid ska ta hand om produkterna vid 
skrotning. En relevant målbild fram
över är därför en miljödeklaration 
som tar hänsyn till miljöpåverkan 
under produkternas hela livscykel. 

Tabell. en viktig aspekt när du planerar 
be lysning är vilken inverkan dina beslut kommer 
att ha på vår miljö. att göra en komplett livscykel-
analys av de olika enheterna i en belysningsanlägg -
 ning, det vill säga ta reda på hur varje produkt 
påverkar miljön ”från vaggan till graven”, är ett 
mycket komlicerat och omfattande arbete. men 
flera sådana analyser är gjorda och visar att 95 % 
av miljöpåverkan från en belysningsanläggning 
kommer från energianvändningen under livstiden. 
Därför är det allra viktigaste miljöbeslutet att 
välja en så energieffektiv lösning som möjligt.
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