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Promemoria Klimatdeklaration för byggnader

Om oss
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar
drygt 900 företag inom byggnadsplåtslageri och ventilation. Många av dessa företag
utgörs av så kallade mikroföretag, det vill säga upp till 10 anställda och med en
omsättning underskridande 2 miljoner euro per år.
Som varande en del av bygg- och anläggningssektorn så medverkar vi i det långsiktiga
projektet Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn, där
målet är att uppnå en klimatneutral värdekedja inom sektion till år 2045.
Plåt & Ventföretagen är en del av Svenskt Näringsliv.

Inledning
Liksom tidigare remissvar, då ställt till Boverket, gällande införandet av
klimatdeklarationer för byggnader, så är Plåt & Ventföretagen i grunden positiva till
lagda förslag.
Det är dock viktigt att införandet tillåts ta tid, och införs successivt, samt att det omfattar
även byggnaders installationer, samt att hänsyn tas till livscykelkostnader så dessa
medvetandegörs.
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Storlek på byggnader som bör omfattas
Plåt & Ventföretagen föreslår en mjuk övergång gällande storleken på byggnad som
initialt ska omfattas. Dessutom föreslår vi att den nedre gränsen om 50 m2 bruttoarea
sätts högre, även i förlängningen.
Vårt förslag är att den nedre gränsen initialt sätts vid till exempel vid 3000 m2 bruttoarea
och att gränsen därefter successivt minskas allt eftersom byggherrekompetensen kan
antas öka.
För byggnad med bruttoarea om cirka 50 m2, vilken uppförs som unik byggnad, kommer
byggherrens arbetsinsats att leda till en förhållandevis hög kostnad både i förhållande
till projektets storlek, men också utifrån trolig kompetens och erfarenhet.

Typ av byggnader som bör omfattas
Plåt & Ventföretagen ser gärna att även byggnader avsedda för verkstad och industri
omfattas av kravet på klimatdeklaration redan från start. Det bör vara av vikt att få med
klimatdeklarationer för olika typer av byggnation, eftersom avsikten även är att bygga
upp kunskap inom sektorn. Istället kan undantag beviljas för vissa specifika verkstadseller industriverksamheter.

Installationssektorn bör omfattas
Plåt & Ventföretagen anser att det är viktigt att det redan i ett första skede även införs
krav på klimatdeklarationer för byggnadens installationer. Det ger de företag som
arbetar i huvudsak med ventilation, eller övriga installationer, möjlighet att vara
delaktiga i den kompetensuppbyggnad som kommer att ske över tid inom hela
byggsektorn. Vilket också möjliggör och förenklar för till exempel ventilationsföretag
att i framtida projekt utgöra generalentreprenörer.

B- C- och D-skedet bör omfattas
Plåt & Ventföretagen anser att redan vid införandet så måste klimatdeklarationerna
innehålla en fullständig livscykelanalys för att inte vissa produkter eller produktsystem
ska komma att missgynnas.
Därför anser vi att förslaget om att initialt redovisa enbart byggskedet, dvs modulerna
A1-A5, är olämpligt, eftersom kvalitets- och livscykeltänkande riskerar att gå förlorat
om man inte tar hänsyn till modulerna B, C och D.
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Till exempel så ger en klimatskärm utförd i plåtmaterial mycket låga livscykelkostnader,
eftersom livslängden för plåt i många fall ligger i paritet med byggnadens livslängd, upp
emot 100 år vid korrekt utförande. Vid byggnadens slutskede kan plåtmaterialet därefter
återvinnas till 100 % och i vissa fall även återbrukas, vilket inte går att utläsa ur en
klimatdeklaration för enbart byggskedet.
På liknande sätt kan en initialt hög klimatdeklaration för en ventilationsanläggning i
längden utgöra en klimatvinst både utifrån både energiförbrukning, effektivare
förvaltning och lägre service- och underhållskostnader.
Plåt & Ventföretagen anser inte att man kan räkna med att den genomsnittlige
byggherren kan dra så långgående slutsatser, som att en högre klimatpåverkan i
byggskedet kan utgöra en lägre klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Vi
bedömer att den kunskapen och mognaden ibland kan saknas hos byggherren.

Kontaktperson
Eventuella frågor eller önskemål om klarläggande av ovanstående besvaras av
Annika Brännmark, Branschchef
annika.brannmark@pvforetagen.se
0470-74 84 31, 070-628 84 31

Med vänliga hälsningar

Plåt & Ventföretagen
Annika Brännmark
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