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Departementspromemorian Klimatdeklaration for byggnader
(Os 2020:4)
Fi2020/00475/BB
Konkurrensverket har i uppdrag att verka for en effektiv konkurrens i privat och
offenthg verksamhet samt en effektiv offenthg upphandlrng till nytta for det all
manna och marknadens aktorer.
Sammanfattning

•

Konkurrensverket har inget att invanda mot forslaget till en ny lag och for
ordning om klimatdeklarationer for byggnader eller forslaget till andring av
plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Konkurrensverket har heller inget att
invanda mot att endast modulerna Al-AS inledningsvis ingar i klimatdekla
rationen. Pa sikt bor det dock kravas att fler byggskeden i den europeiska
standarden EN 15978 ska omfattas av krav pa klimatdeklarationer.

•

Konkurrensverket anser att det kan finnas anledning att utveckla kunskaps
laget innan det stalls krav pa fullstandig hvscykelanalys i khmatdeklara
tionen.

•

Konkurrensverket anser att det inlednmgsvis kan vara positivt for rrundre
byggherrar att kraven pa khmatdeklaranon ar begransat da de annu inte har
samma resurser och kompetens som storre byggherrar att genomfora mer
omfattande hvscykelanalyser.

•

Konkurrensverket tillstyrker att vissa byggnader undantas Iran kravet pa
khmatdeklaration. Kravet bor galla enbart uppforande av ny byggnad och
inte vid ombyggnad, tillbyggnad eller andring.
Konkurrensverket tillstyrker att Boverket blir nllsynsmyndighet och far till
uppgift att fora ett register over klimatdeklarationer.
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•

Konkurrensverket tillstyrker att klirnatdeklaration blir ett krav for att fa slut
besked och att Boverket far i uppgift att ta £ram en oppen databas for att
tillganghggora khrnatdata och forenkla genomforandet av deklarationen.

•

Konkurrensverket anser att konsekvensanalysen ar rimlig men att den borde
utvecklas for att analysera konkurrenspaverkan inom byggmatenalsektorn.
Byggherrar bor uppmuntras att frivilligt genomfora och anvanda s1g av mer
omfattande klimatdeklarationer an vad den nya lagen foreskriver.
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Allrnant

Konkurrensverket ar i grunden positivt till forslaget till en ny lag da den kan leda
till goda resultat, vilket Konkurrensverket betonat i sitt yttrande over Boverkets
rapport Klimatdeklaration av byggnader (2018:23).1 Konkurrensverket avstyrkte
emellertid Boverkets forslag till en ny lag da den i.nte omfattade samthga skeden i
en byggnads hvscykel och darrned kunde ge upphov till att konkurrensen sned
vrids.
Konkurrensverket kan dock konstatera att det har skett en utveckling i.nom
omradet. Allt fler byggforetag arbetar med livscykelanalyser och efterfragar
information for att kunna genomfora adekvata livscykelanalyser inom bostads
byggande. For att komma igang med arbetet med klimatanalyser har manga
aktorer i.nlett arbetet med berakningar som omfattar de forsta faserna I den
foreslagna klimatdeklarationen (Al-AS) med ambition att utvidga livscykel
analyser. Bland annat har flera allmannyttiga bostadsforetag och deras bransch
och intresseorgarusation, Sveriges Allmannytta, utvecklat och borjat stalla krav pa
khmatanalyser vid upphandlingar, vilka inledni.ngsvis omfattar de tidiga faserna i
bostadernas livscykel. Det finns aven foretag som redan i dag har som ambition
att gora mer omfattande hvscykelanalyser och de har ocksa blivit ett allt viktigare
styrmedel inom bostadsbyggande och byggande.
Konkurrensverket anser att lagen kan bidra till att omradet utvecklas ytterligare.
Ambitionen ska vara att reglermgar och krav vad galler klimatdeklaration utveck
las I takt med att kunskapen och verktyg utvecklas for att bedoma rruljopaverkan
i.nom flera skeden mom byggprocessen.

pa

Krav
klimatdeklaration och innehall och omfattning (avsnitt 4.1 och
avsnitt 4.2)

Konkurrensverket har alltsa mget att invanda mot forslaget till en ny lag och
forordmng om klimatdeklarationer for byggnader eller forslaget till andring av
PBL. Ett reglerat krav pa khmatdeklarationer kan leda till okad transparens pa
marknaden vilket underlattar bade for byggsektorns aktorer och for konsumenter
vid val av bostader och fastigheter. Krav pa redovisnmg av klimatdeklarationer
utvecklar kunskapslaget och kan leda till beteendeforandrmgar, vilket skapar

1 Konkurrensverket, dnr 494/2018, Yttrande over Boverkets rapport Klimatdeklamtion nv byggnnrler (2018:23)
N2018/04684/BB.
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forutsattningar for mer utvecklade livscykelanalyser bland byggherrar och aven
att reglenng och krav kan utvecklas.
Promemorians forslag ar att kravet pa att genomfora och uppratta en klimat
deklaration inledningsvis ska omfatta byggskedet i en byggnads livscykel, modul
Al-AS 1 den europeiska standarden EN 15978. Konkurrensverket anser att kravet
pa klimatdeklaranon pa sikt aven ska omfatta klimatpaverkan i anvandningsfasen
(moduler Bl-B7) och slutskedet (Cl-C4). Konkurrensverket har tidigare pekat pa
att krav pa begransad livscykelanalys och klimatdeklaration nskerar att leda till
att material och konstruktioner som har lag klimatpaverkan 1 byggskedet (Al-AS)
gynnas framfor material som har lag eller Iagre rniljopaverkan i anvandnings
skedet (Bl-B7) och slutskedet (Cl-C4). Konkurrensverket anser darfor att det ar
angelaget att det pa sikt stalls krav pa att en mer fullstandig livscykelanalys redo
visas i klimatdeklarationen.2 Konkurrensverket ar positivt till att Boverket har fatt
till uppgift av regeringen att ta £ram en fardplan for den fortsatta utvecklmgen av
klimatdeklarationen for att inkludera hela livscykeln och omfatta gransvarden for
klimatpaverkan. 3
Konkurrensverket ar ocksa positivt till att Boverket far i uppgift att utveckla
verktyg och databaser for att forenkla klimatdeklarationer. Konkurrensverket
anser att det ar viktigt att klimatdata inte bara ar lattillganglig utan aven latt
begnplig for aktorerna,
Konkurrensverket ar medvetet om att det ar i dagslaget kan vara komplext for
rnanga aktorer att berakna khrnatpaverkan i samthga skeden av byggnaders
livscykel eftersom det saknas lattillganglig data, kunskap och resurser for att gora
adekvata berakningar Detar ocksa av den anledmngen som det kan finnas motiv
for att inledningsvis endast inkludera khmatpaverkan 1 produkt- och produk
tionsskedet i klimatdeklarationen. Metodik och trllganglig information for att
berakna klimatpaverkan under det tidiga byggskedet bedoms i dag vara tillrack
hgt utvecklad for att tillampas pa klimatdeklarationen. Offentliga byggherrar som
mfort krav pa klunatdeklaration vid upphandlingar av bostadsbyggande har
ocksa valt att inledningsvis borja med de forsta faserna eftersom det 1 nulaget ar
komplext att genomfora en fullstandig livscykelanalys. Att inledrungsvis begransa
kraven pa klimatdeklaration kan vara positivt for mmdre byggherrar eftersom de
inte har samrna resurser, kunskap och kompetens som storre byggherrar att
genomfora mer omfattande livscykelanalyser.

Undantag fran kravet

pa klimatdeklaration

(avsnitt 4.3)

Konkurrensverket tillstyrker forslaget att byggnader sorn 1 dag undantas fran
bygglov enhgt PBL aven undantas £ran kravet pa kl1matdeklaratron. Det handlar

Konkurrensverket, dnr 494/2018, Yttrande over Boverkets rapport Klimnldeklnrntion av byggnnder (2018:23)
N2018/04684/BB.
3 Uppdrag at Boverket Att forbereda inforandet av krav pa en redovisning av klimatdeklaration,
Fi2019/02439/BB.
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bland annat om industrianlaggningar, verkstader, ekonomibyggnader for jord
bruk, skogsbruk eller annan hknande naring. Industrianlaggningar och verkstader
ar byggnader som utformas efter specifik produktion och val av byggmaterial och
konstruktioner kan darrned vara svara att jarnfora och ar av vikt om klimatdekla
rationen skulle vara en konkurrensparameter. Konkurrensverket tillstyrker aven
forslaget att kravet pa klimatdeklaration mledningsvis bor tillampas enbart pa
uppforande av ny byggnad och inte vid ombyggnad eftersom det kan vara
komplext och da klimatdeklarationen ar annu ett outvecklats styrmedel.
Klimatdeklaration - ett krav for att fa slutbesked och tillsynsmyndigheten
Boverket far i uppgift att ta tram en oppen databas (avsnitt 4.4 och 4.5)
Konkurrensverket tillstyrker att khmatdeklarationen ska larnnas till Boverket och
att det ska vara ett krav for att fa slutbesked. Darrned kopplas deklarationstid
punkten till ett tidigt skede i byggprocessen, vilket kan minska osakerheten for
byggherrar.
Konkurrensverket tillstyrker forslaget att Boverket ska vara hllsynsmyndighet och
utova tillsyn enligt lagen. Konkurrensverket tillstyrker aven forslaget att Boverket
ska fora register over klimatdeklarationer eftersom det kan bidra till battre kun
skap inom omradet och kan oka transparensen pa marknaden for bostads
byggande och uppforande av andra byggnader.
Pragan om regleringen av en eventuell sanktionsavgift bor dock overvagas ytter
ligare eftersom bestamrnelser om bl.a. sadana avgifters berakning ska regleras i
lag och inte, som foreslas, 1 forordning.
Kostnader och andra konsekvenser (kapitel 6)
Konkurrensverket anser att konsekvensanalysen ar rimhg vad galler kostnader
och effekter for aktorer och intressenter i flera delar av byggkedJan. Konkurrens
verket anser att det ar vikhgt att promemonan pekar pa att kravet pa att uppratta
en klimatdeklaration riskerar att paverka konkurrensen mellan srna och medel
stora samt stora foretag negahvt. Detar darfor angelaget med storre informations
insatser och att Boverket arbetar med utveckling av ett klimatdatasystem och
verktyg for berakningar och uppskattningar i khmatdeklarationer. Konkurrens
verket anser dock att konsekvensbeskrivningen saknar en mer ingaende analys av
hur det foreslagna regelverket kan paverka konkurrensen inom byggmatenal
sektorn. Konkurrensverket anser att det ar viktigt att frarnhalla, som ocksa gors 1
promemorian, att konkurrensen pa marknaden for byggprodukter kan snedvndas
pa grund av att kraven inledrungsvis endast omfattar modulema Al-AS och att
det finns behov av informationsinsatser och for att minska eventuella konkurrens
sned vndnmgar. Det bor aven uppmuntras att byggherrar Invilhgt genomfor och
anvander sig av mer omfattande klimatdeklarationer an vad den nya lagen
foreskriver.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren. Foredragande har varit radet
John Soderstrom.
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