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Finansdepartementets remiss av promemorian
Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4)
(diarienummer Fi2020/00475/BB)
Växjö kommun lämnar följande yttrande över Finansdepartementets
remiss av promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4):
Byggsektorn som helhet har en betydande klimatpåverkan. I Sverige har
förändringar i energisystemet i kombination med energisnålare
byggnationer bidragit till att klimatpåverkan från en byggnad nu till
större del ligger på uppförandefasen än under driften. Det är därför
lovvärt med system som syftar till att synliggöra byggsektorns samlade
klimatpåverkan.
Växjö kommun konstaterar dock att förslaget, som innebär att
klimatdeklarationer ska lämnas in till Boverket, i sig inte är styrande mot
minskad klimatpåverkan. Tanken med klimatdeklarationerna är i detta
läge huvudsakligen att öka medvetenhet om sektorns klimatpåverkan,
inte att begränsa den. Eftersom det till en början kan vara nog så viktigt
att överhudtaget få till kunskap om byggnaders klimatpåverkan är det
ett bra första steg. Samtidigt vore det bra att veta vilken tanke som finns
med deklarationerna på längre sikt. För en effektiv styrning mot
minskad klimatpåverkan borde lagen snarare vara utformad så att det
finns maxgränser att förhålla sig till. Samtidigt kan det, åtminstone
inledningsvis vara utmanande för sektorn.
Det är viktigt att det finns en enhetlig beräkningsmodell och en enhetlig
klimatdatabas. Det underlättar också för införande av framtida tak för
klimatpåverkan per ytenhet. Syftet på längre sikt måste vara att få till en
möjlighet att ställa klimatkrav i upphandlingarna. En enhetlig modell
innebär då också att byggherrar vet vad de har att förhålla sig till.
Finansdepartementet föreslår att klimatdeklarationerna ska vara
kopplade till uppförandefasen (de fem första stegen enligt Boverkets
klassificeringar). Det är en lämplig start, men på sikt kunde det vara
relevant att titta på hela livscykeln för en byggnad. I en sådan utveckling
är det också väldigt viktigt att vara tydlig med definitioner och
beräkningar så att inte begrepp blandas ihop.
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Växjö kommun är tveksam till att ställa krav på inlämnande av
klimatdeklaration vid samma tidpunkt som erhållandet av slutbesked.
Den dokumentation som byggherrar förväntas lämna in är redan idag
omfattande. Istället skulle klimatdeklaration kunna lämnas in samtidigt
som energideklaration. Vi är också tveksamma till om detta enbart
innebär marginella ökningar av produktionskostnaderna.
Växjö kommun är sammanfattningsvis positiv till målsättningarna om att
synliggöra klimatpåverkan från byggsektorn, särskilt om den utvecklas
till hela livscykeln och i framtiden kan användas som styrmedel. Men det
är väldigt viktigt att olika typer av styrmedel för hållbarhet samordnas
för att hålla nere kostnader.

1 (2)

