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Ord från Selcables ordförande, Peter Marcusson 
Vi står alla inför omställningen till ett fossilfritt samhälle, till ett mer hållbart samhälle. 
Här spelar vår bransch, kabelbranschen, en viktig roll. Överföring av el och data kommer vara en av de 
viktigaste uppgifterna och en förutsättning för den kommande energiomställningen för Sverige. 
 
Inom Selcable arbetar vi med gemensamma frågor och att vara remissinstans mot myndigheter i aktuella 
frågeställningar inom produktapplikationer, standardisering, återvinning eller kemikalieanvändning. Detta 
viktiga arbete utförs inom ramen för våra arbetsgrupper bestående av våra medlemsföretags unika 
experter.  
 
Vi kan konstatera att den pågående omställningen i samhället möjliggörs bla genom att Selcables 
medlemmar bidrar med produkter och system för att ”framtidssäkra” ett modernt och säkrare Sverige. 
 
 

Marknaden 
Vi upplever nu kraftiga prisökningar på våra råvaror, inte minst på metaller som har nått en nivå som vi 
aldrig tidigare upplevt. Koppar kostar över 80 kr/ kg som för två år sedan kostade 55 kr/kg. Prisökningar 
gäller också plaster och trätrummor. 
Det kan också vara svårt att få tillgång till material i rätt tid.   

Trumretursystem 
Selcable har under många år underhållit en gemensam prislista för kabeltrummor i trä. 
Prislistan har innehållit debiteringspriser på leveranstummor och returpriser på returnerade trummor. 
Retursystemet har fungerat mycket bra tack vare miljömedvetna kunder och ett på marknaden fördelaktigt 
returpris.  
 
Systemet med gemensam trumprislista och returer av trummor utvärderas löpande av Selcable och som 
ett resultat av den senaste utvärderingen har Selcable beslutat om följande förändring: 
Debiteringspriser kommer att tas bort ur prislistan och kommer i fortsättningen att hanteras individuellt  
av varje medlemsföretag.  
Prislistan kommer fortsättningsvis att enbart innehålla gemensamma returpriser. 
Det innebär att prislistan endast blir en returprislista. 
 
Vi har börjat med att årligen rapportera returandelen kabeltrummor som vi använder till Naturvårdsverket. 
Orsaken är naturligtvis att skapa ett mer resurssnålt samhälle och kraven styrs av Eus uppdaterade 
förpackningsdirektiv. Returfrekvensen i trävikt är idag mer än 70%. 
 
Ytterligare en förändring är planerad: 
Tidigare har trummor alltid tagits emot, oavsett ursprung, om de uppfyller svensk standard och 
branschstandarden. 
 
Framöver kommer rutinen ändras så att returer accepteras i fråga om alla trummor som sålts av Selcables 
medlemmar. Trummor av annat ursprung tas i allmänhet också emot, men kan vid trumöverskott hos en 
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medlem nekas i retur. Det är därför alltid viktigt att i förväg höra av sig om trumman kan returneras, 
eftersom detta kommer vara ett beslut för den enskilda medlemmen. 
Dessa bägge förändringar är planerade att genomföras 2022-01-01. 

Kabelstandard 
Selcables medlemmar arbetar aktivt med att uppdatera och bevaka kabelstandarder både svenska (SS), 
europeiska (EN,HD) och internationella (IEC) standarder. 
SEK har givit ut en uppdatering av 1 kV kabelstandarden i form av en teknisk specifikation TS 424 14 18. 
Den ges ut som en SS när uppdateringen har gått igenom CEN ELECs hantering. 
12 – 36 kV standarden SS 424 14 16 kommer ut i en ny version under hösten. 
Helt nya standarder ges ut främst när det gäller elbilsapplikationer och solcellsanläggningar. 

Byggförordningen CPR 
Det är främst tre CPR-aktiviteter som är värda att nämna: 

CPR review där hållbarhet och miljöfrågor kommer att tas hänsyn till i det nya direktivet.  
CPR Acquis där nya byggprodukter införs i direktivet. Här kommer kablar som fungerar under brand att 
införas. Nya regler kommer inte att införas före 2024. Anders Johansson från Boverket är svensk 
representant i arbetet gentemot EU-kommissionen. 
CPR information som organiseras av Europacable. Fokus ligger nu på information om vikten av riktig CE-
märkning och korrekta DoP-dokument. Informationen är tillgänglig på webben. 

Europeiska branschföreningar  
Branschföreningarna i Europa träffas två gånger per år och utbyter erfarenheter om pågående aktiviteter. 
Ett flertal branschgemensamma aktiviteter har genomförts under året som: 
- Svar på enkät om revideringen av CPR 
- Svar på Eus strategi om produktstandardisering 
- Svar på enkät om införande av brandsäkra kablar i CPR 
- Svar på standard om miljödeklarationer av elektriska produkter 
- Information om CPR 
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