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Svar på promemorian Klimatdeklaration för byggnader
Kom m unstyreisens beslut
Laholms kommuns remissyttrande avser endast den del av promemorian som gäller ändringen i plan- och bygglagen.
Laholms kommun är dock positiva till den nya lagstiftningen avseende klimatdeklaration för byggnader men kommunen känner en
oro för att klimatdeklarationer gör att byggnationer blir allt mer byråkratiska och kommer att göra att processen tar längre tid vilket i
sin tur innebär ytterligare kostnader för byggherrar och hyresgäster.
Den klimatpåverkan som byggnadsprocessen medför är stor men
har inte uppmärksammats och reglerats i lika stor utsträckning som
den miljöpåverkan som den färdiga byggnaden innebär under användningen av byggnaden.
Laholms kommun anser att införandet av krav på uppvisade av inlämnad klimatdeklaration i de ärenden då det är aktuellt, är bra.
Tillägget medför inte någon ytterligare arbetsbelastning för kommunen, men kommer med stor sannolikhet underlätta Boverkets
tillsynsarbete och öka antalet klimatdeklarationen som lämnas in.
I lagen om klimatdeklaration för byggnader framgår det att klimatdeklarationen ska lämnas in till Boverket, men att myndigheten ska
meddela närmare föreskrift om hur deklarationen ska lämnas in.
Laholms kommun anser att det också bör förtydligas i föreskrifter
vad byggherren ska redovisa för dokumentationen inför slutbesked.
Ett förslag är att byggherren i samband med inlämning av klimatdeklaration till Boverket, får en bekräftelse som kan fungera som
dokumentation inför slutbesked. På detta sett skapas ett likartat
krav på dokumentation i hela landet.

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration
för byggnader (Ds 2020:4) till Laholms kommun.
Promemorian innehåller ett förslag till ny lag och förordning om
klimatdeklaration för byggnader samt ett förslag på ändring av
plan- och bygglagen.
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Den nya lagstiftningen innebär i korthet att byggherren kommer bli
ansvarig för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket.
Klimatdeklarationen omfattar byggskedet och Boverket kommer
vara tillsynsmyndighet. Kravet på klimatdeklarationen är undantaget privatpersoner samt en viss typ av byggnader, framförallt
mindre byggnationer.
Den del av promemorian som innehåller ett förslag på ändring av
plan- och bygglagen berör l O kapitlet 34 § plan- och bygglagen och
innebär ett ytterligare krav inför slutbesked. Kravet består av att
byggherren inför slutbesked, ska visa att denne har lämnat in en
klimatdeklaration eller visa att den sådan skyldighet inte flnns.
Miljö- och byggnadsnämnden har den18mars 2020 § 40 upprättat
ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll den 7 april2020 § 78.
Milj ö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 mars 2020 § 40.
Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP)
och Peter Berndtson (SD): Bifall till miljö- och byggnadsnämndens
förslag till yttranden med tillägg att kommunen känner en oro för
att klimatdeklarationer gör att byggnationer blir allt mer
byråkratiska och kommer att göra att processen tar längre tid vilket
i sin tur innebär ytterligare kostnader för byggherrar och
hyresgäster.

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
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