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Remiss om promemorian klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4
Er beteckning: Fi2020/00475/BB

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.
Klimatdeklarationen föreslås omfatta byggskedet. 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. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Blekinge ser det som väldigt positivt att regeringen lyfter
miljöproblematiken som följer nyproduktion och exploatering gällande byggnation då
det bidrar till en väsentlig mängd av de klimatpåverkande utsläppen för byggnader i
Sverige.
Länsstyrelsen i Blekinge anser det väldigt positivt att förslaget valt att undanta för
privatpersoner som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad, vilket inte
medför extra hinder som kan problematisera byggandet av exempelvis en egen bostad.
Det kan däremot ses som problematiskt och tvetydigt att regeringen går ut med
informationen att i största möjliga mån främja bostadsbyggande och förenkla
processerna för detta och i nästa steg lägga ännu en arbetspunkt på byggherrarna som
bygger större bostadsområden.
Förslaget som presenteras i promemorian ger sannolikt inte i sig det utfall som avses,
det vill säga en naturlig koppling mellan klimatdeklaration och minskad
klimatpåverkan. I enlighet med förslaget ska byggherren presentera en
klimatdeklaration med en beräkning av både produktspecifika samt generiska värden
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vid byggskedet. Detta bidrar i större utsträckning till en inventering av använt material
än ett aktivt kliv till hur byggnationen kan utföras med en minskad klimatpåverkan.
Med detta sagt kan dock effekten av ett införande av klimatdeklarationer bli
betydelsefull av flera skäl. De kan både skapa en ökad medvetenhet om byggskedets
betydelse och i förlängningen utgöra en plattform för att kunna ställa krav vid byggande
ur livscykelperspektiv. Det sistnämnda kan visa sig vara betydelsefullt för att uppnå
regionala, nationella och internationella klimatmål. Länsstyrelsen ser förslaget som ett
första steg till att arbeta med utsläppsproblematiken för byggnader i uppförandeskedet,
och ser fram emot ett breddat synsätt och steg två i processen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med handläggare Anna Martinsson som
föredragande. Deltagande i ärendet har även klimat- och energistrateg Ulf Hansson varit.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

