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Promemorian Klimatdeklaration för byggnader
(Dnr Fi2020/00475/BB)
Länsstyrelsen Västra Götalands län yttrar sig över promemorian Klimatdeklaration
för byggnader (Ds 2020:4).

Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker de flesta av promemorians förslag. Klimatdeklarationer
kommer tillsammans med energideklarationerna att öka möjligheterna till att
minska klimatpåverkan inom byggprocessen och brukandet av byggnaderna.
Boverket bör vara registerhållande myndighet.
Länsstyrelsen anser dock att även klimatpåverkan från markarbeten kan ingå i
deklarationerna och att s.k. nyckelfärdiga bostäder kan omfattas av kravet på
klimatdeklarationer.

Synpunkter på betänkandets förslag
Klimatdeklarationerna bör även omfatta markarbeten
Avsnitt 4.2.

Länsstyrelsen anser att markarbeten bör kunna ingå i klimatdeklarationerna då det
redan i dag finns etablerade metoder för att kvantifiera klimatpåverkan från dessa.
I promemorian föreslås att klimatpåverkan kopplad till markarbeten (såväl
materialåtgång som själva arbetet med schaktning och fyllning) inte ska ingå.
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin med flera1 har bland annat redovisat att
markarbeten, pålning och stödmurar gav upphov till 8 % av byggprojektets
klimatpåverkan. Detta var lika mycket som byggproduktion (8 %) och översteg
transporter till byggarbetsplats (6 %). Regeringen anger även i sin Klimatpolitiska

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Sveriges Byggindustrier: Klimatpåverkan från
byggprocessen En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier (2014)
IVL Svenska Miljöinstitutet: Byggandets klimatpåverkan för ett flerbostadshus med yttervägg och
stomme av korslimmat trä — kvarteret Strandparken (2016)
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handlingsplan (Promemoria 2019-12-17), att användningen av schaktmassor ska bli
enklare. Genom att inkludera markarbeten i klimatdeklarationerna främjas detta.
Tillfälliga bygglov
Avsnitt 4.3.

Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas om kravet på klimatdeklarationer ska
inträda om ett tillfälligt bygglov förlängs.
Nyckelfärdiga småhus bör omfattas av bestämmelsen
Avsnitt 4.3.

Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas hur nyckelfärdiga småhus kan omfattas
av kravet på klimatdeklarationer.
Tillverkarna av nyckelfärdiga hus har detaljkunskap om sina produkter redan innan
byggnation och bör därför ha möjlighet att upprätta en klimatdeklaration.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, efter
föredragning av handläggare Lars Westholm. I den slutliga handläggningen har
även funktionschef Andreas Lidholm, handläggaren Jesper Andersson och
länsjuristen Karin Birath deltagit.
Lisbeth Schultze
Lars Westholm
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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