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Yttrande över promemorian Klimatdeklaration för
byggnader (DS 2020:4)
Beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslagen i promemorian
Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4).
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.
Reservation
Martin Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
med följande motivering:
”Sverigedemokraterna ställer sig generellt negativa till fler pålagda
regelbördor. Vi ser inte att förslaget om klimatdeklaration för byggnader
skulle kunna ge något mervärde i förhållande till vad nuvarande system med
miljöbyggnader ger.”
Bakgrund
I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om
klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett
förslag till ändring av plan- och bygglagen. Syftet med den nya lagen är
att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att
synliggöra denna påverkan.
Förslagen i promemorian innebär att byggherren ansvarar för att
upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på
klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader. Tillfälliga
byggnader som är avsedda att användas i högst två år, byggnader som
inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, industrianläggningar
och verkstäder, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller
annan liknande näring och byggnader som inte har större bruttoarea
än 50,0 kvadratmeter föreslås undantas från kravet på klimatdeklaration.
Vidare görs ett undantag för privatpersoner som på annat sätt än i
näringsverksamhet uppför en byggnad. Byggherren ska visa att en
klimatdeklaration har lämnats in, eller att något av undantagen är tillämpligt,
innan slutbesked kan meddelas av byggnadsnämnden.
Klimatdeklarationen föreslås omfatta byggskedet. Vid beräkning
av klimatpåverkan får både produktspecifika och generiska värden
användas.
Att klimatdeklarera vid uppförande av nya byggnader är ett naturligt steg i
arbetet med att tydliggöra en byggnads klimatpåverkan vid val av
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byggmetod och material. Mot bakgrund av det föreslås att regionstyrelsen
ställer sig bakom förslagen i promemorian.
Överläggning
Johanna Wyckman (L) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla redovisat
förslag till beslut och ställa sig bakom förslagen i promemorian
Klimatdeklaration för byggnader.
Martin Kirchberg (SD) föreslår att arbetsutskottet ska avslå förslaget till
beslut.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Johanna Wyckmans
förslag eller i enlighet med Martin Kirchbergs förslag.
Hon finner att arbetsutskottet beslutar enligt Johanna Wyckmans förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2020
2. Sammanfattning av promemoria Klimatdeklaration för byggnader (DS
2020:4)
Protokollsutdrag till: Finansdepartementet, Regionservice

