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Hållbart byggande med 
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Agenda 23 okt
• Cirkulär ekonomi och Svanen – Sara Bergman, kriterie- och 

hållbarhetschef, Miljömärkning Sverige
• Beställaren: Skolan – Anna Sundbaum, miljöspecialist Hemsö
• Byggaren: Förskolan – Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef 

och projektledare OBOS
• Hållbar färg i Norden och världen – Linda von Platen, 

kommunikationschef Nordics AkzoNobel

Moderator: Anna Norberg, presschef Miljömärkning Sverige
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Vår traditionella linjära ekonomi:
“take-make-waste”. 

Cirkulär ekonomi: 
Utnyttja allt som man tillverkat så länge det går. 
Sedan återanvända och återvinna så mycket som möjligt 
om och om igen – allt för att tära mindre på jordens 
resurser och minska vårt avfall.
Förnybar energi en grundpelare.

• Design out waste and pollution
• Keep products and materials in use
• Regenerate natural systems

Vad är cirkulär ekonomi?



Cirkulär ekonomi ger affärsmöjligheter

Stora ekonomiska värden går förlorade på grund av att vi inte tar till vara våra utslitna 
material och produkter resurseffektivt.
Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år.

Forskningsrapport ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” av Material Economics



Sveriges strategi för cirkulär 
ekonomi

”Ett samhälle där resurser används effektivt i 
giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga 
material.”
Bygger på EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi 
Fyra områden
1. Hållbar produktion och produktdesign
2. Hållbar konsumtion
3. Giftfria och cirkulära kretslopp
4. Främja innovation och cirkulära affärsmodeller

Bygg- och fastighetssektorn inkl. bygg- och rivningsavfall är 
prioriterad bransch och prioriterade strömmar. 
Står för 20 % av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 



x

Hur kan man arbeta?
• Tänk hållbarhet och cirkulärt redan i design och 

produktutveckling
• Ersätt jungfruliga material med förnybara och återvunna
• Fasa ut särskilt farliga ämnen
• Skapa återvinningsbara produkter
• Produkter ska ha lång livslängd och hög kvalitet.
• Ha ett återtag av produkten.
• Erbjud funktionsförsäljning
• Arbeta i industriella symbioser
• Gör det affärsmässigt. Fortsätt tjäna pengar.



Det viktigaste för att få fart på cirkulär ekonomi:
• Politiska styrmedel som tex kvotplik eller återvinningscertifikat 

• En marknad och kunder som efterfrågar återvunnen råvara i inköp och upphandlingar. 

Hur bör en miljömärkning arbeta med frågan?
• Ha vassa kriterier för återvunnen råvara i produkter  

• Ställ krav på design för återvinning, dvs att produkter går att ta isär och att ingående material 
går att återvinna med fortsatt hög kvalitet.

• Krav på vilket innehåll som finns i varan kommer att bli viktigt framöver för att kunna återvinna 
till kvalitetssäkrade råvaror. 

• Kräv längre garantitider på varor (delegationen för cirkulär ekonomi föreslår här att 
möbelbranschen går före) och även garanti på reparationer.



Nordisk Miljömärkning stödjer och bidrar till cirkulär ekonomi genom  följande 
principer:

Minimering av avfall. 
Effektiv återvinning och 
minimering av restprodukt

Förnybara råvaror & förybar energi 
Återvunna material

Effektiva tillverkningsprocesser

Skarpa kemikaliekrav som 
möjliggör återvinning

God kvalitet som möjliggör 
lång livslängd

Produktdesign (demontering, 
separering, uppgradering, 
reservdelar och reparerbarhet)

Leverantörskedja som aktivt arbetar 
med utfasning av farliga ämnen, 
förnybara råvaror och återvinning



Några exempel på 
hur Svanen arbetar



Förändringar i Svanenmärkta
Möbler och inredningar
Nya krav med cirkulärt fokus har varit viktigt för 
Nordisk Miljömärkning och för våra intressenter:

• Ingående material måste kunna separeras. 

• Design för demontering. Ritning och 
instruktioner för hur delar tas isär och byts ut

• Garantier och garantitid

• Reservdelar som är avgörande för 
produktens funktion ska erbjudas i minst 10 
år efter det att produkten slutat produceras. 

• Möbeln/inredningen ska vara märkt med 
producentens namn för spårbarhet.

• De metaller och plaster som skapar problem i  
återvinningen är inte tillåtna.



Förändringar i generation 5

Revision även av befintliga krav:

• Striktare kemikaliekrav – även för kemikalier i 
materialen eller som materialen har behandlats 
med.

• Striktare emissionskrav.

• Striktare krav på stål, aluminium och glas samt på 
återvunnen plast och textilier.

• Uppdaterade kvalitetskrav.



Pågående revision av kriterier 
för Svanenmärkta byggnader
Stärka Svanens roll inom den cirkulära ekonomin. 
Fler ska associera oss till ett verktyg som hjälper 
dem att förflytta sig mot en cirkulär ekonomi.

Bidra till:
• Effektivare användning av material och energi
• Minskade avfallsmängder. Förebygga avfall och 

ökad återvinning
• Fasa ut farliga kemiska ämnen. Loggbok
• Byggnad som producerar solenergi. 
• M.m.



Tack för 
uppmärksamheten
Sara Bergman, Kriteriechef
sara.bergman@svanen.se
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OBOS i Sverige



Samhällsfastigheter

Förskolor

LSS-bostäder

Äldreboenden

Skolor



OBOS 

konceptförskola 

i trä med lärande 

och miljön i fokus







Koncept solceller



Koldioxidneutralitet



Certifierad enligt 

Svanens grundlicens



https://www.obos.se/koncept/start-learning/
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Our approach to sustainability 
People. Planet. Paint.

People

How we treat our people, our 

suppliers and inspire and 

empower the communities 

around us. Our principles and 

approach to human rights and 

how we aim to be a more 

inclusive and diverse 

AkzoNobel.

Planet

How we look after the 

environment, for example by 

reducing carbon emissions 

by 50% and becoming a zero 

waste company by 2030.

Paint

How we consistently innovate 

to give our customers the 

most sustainable paints and 

coatings portfolio in the 

industry. One that brings 

tangible benefits and delivers 

positive social and 

environmental impact.



Did you know?

With approximately 40% of sales from 

solutions with sustainability benefits, 

we’re leading in the industry

3,000 scientists work closely with 

customers to develop innovative 

sustainable solutions

We were the first company to remove 

lead compounds from paint

We’re pioneering products with 

recycled content

Multiple award-winning priority 

substance program. Pro-actively 

removing hazardous substances ahead 

of legislation



Global Public Affairs

Pillar Policy Paint impact

Climate ➢ Every industry will need to reduce emissions / 

improve energy efficiency

➢ Renovation Wave

➢ Demand for products that help others to reduce 

emissions

➢ Products that support renovation + green 

buildings

Circular 

Economy

➢ Closing the loop: Less material use, 

Recycling, Extended Producer Responsibility

➢ War on Plastics 

➢ Push for more durable and efficient paints (incl 

application) 

➢ Recycling / collection schemes of paint waste

➢ Reduce substances of concern

➢ Packaging, recycled content

Sustainable 

chemicals

➢ Next level REACH: Safe by design

➢ Farm to Fork (food contact)

➢ Further regulatory pressure on paints / labels

➢ Competitive edge because of PS track record?

Product rules ➢ Improve green claims, transparency

➢ Boost sustainable demand

➢ PEF, EPDs more important

➢ Waterway promotion + other sust solutions

EU Green Deal agenda





Here’s how



Here’s how



Paint sustainable
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Nordsjö PRO - Rationellt måleri



Ethical, sustainable materials

Reduced and recycled material use 

and reduced waste

Longer lasting performance



Cleaner indoor air quality

Products with minimum 

VOCs

Low emission products such as 

solvent free products

Actively clean the air



Business unit | Footer 12

Nordsjö Nordic Light reflect up to 
40 percent more of the light in a 
room compared to a regular wall 
paint. Less lightning is needed 
due to the reflection, which is 
returns saves energy. 

The mines in Kiruna is now 40 percent 
lighter 



How our efforts are valued

Ratings are increasingly used by our shareholders 

to assess environmental, social and governance-related 

performance. Our commitment to sustain-ability has resulted 

in top performer ratings throughout the industry.

Rating agency Key achievement

Sustainalytics #1 in the paints and coatings industry in 2020
#3 in the specialty chemicals industry in 2020

MSCI Highest possible rating for five consecutive years (AAA)

FTSE4Good 100 percentile top rank for four consecutive years

ISS Oekom Highest given score (B-) which makes us part of the top 

10%

EcoVadis In top 99th percentile for six consecutive years

Vigeo Eiris #1 in the chemical industry in 2019

Corporate 

Knights

Part of the Clean200 in 2020; ranking the companies with 

the highest absolute revenue from sustainable solutions

ChemScore Highest ranked paints and coatings company in 2020
#3 in chemicals industry in 2020



Tack



Tack!
Läs om fler event på: svanen.se/greenolution
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