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Sammanfattning
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen om nya regler för klimatdeklaration för
byggnader. Naturvårdsverket anser att föreslagna regler utgör viktiga steg i
arbetet med att ställa om byggbranschen så att dess klimatpåverkan kan minska
påtagligt. Regelverket bör utformas så att statistiken kan bidra till att ge ett
helhetsperspektiv på utsläppen och att antalet potentiella felkällor minimeras.
För att kunna utvidga och utveckla regelverket anser Naturvårdsverket att det
behövs mer analys om hur det förhåller sig till befintliga styrmedel och
styrningsbehov.
Naturvårdsverket anser också att de uppgifter som samlas in via
klimatdeklarationerna utgör en värdefull resurs som kan bidra till att lösa dagens
miljöproblem och andra samhällsutmaningar. Därför bör uppgifterna i den mån
det är möjligt tillgängliggöras publikt som öppna data.
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Naturvårdsverkets ställningstagande
Förslag till lag om klimatdeklaration
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till ny lag om klimatdeklaration för byggnader.
Genom klimatdeklarationen synliggörs byggandets klimatpåverkan och underlag
ges för att vid upphandling styra mot mer klimatanpassat byggande.
Naturvårdsverket ser förslagets avgränsningar som rimliga i ett initialt skede vad
gäller delar av livscykeln (modul A1 – A5) och byggnadsdelar. Även förslagen om
undantag från inlämnande av klimatdeklaration, exempelvis att ekonomibyggnader
och mindre byggnader inte omfattas samt att en byggherre som är en fysisk person
inte behöver lämna in en klimatdeklaration bedöms som rimliga i detta inledande
skede. I ett senare skede bör dessa avgränsningar och undantag utvärderas och en
eventuell utvidgning av systemet bör övervägas utifrån en analys av befintliga
styrmedel och styrningsbehov.

Att ställa krav på byggnaders klimatpåverkan
Naturvårdsverket ser fram emot ytterligare underlag för att ta ställning till om
reglerade minimikrav är ett lämpligt komplement till klimatdeklarationer som en
starkare styrning av byggnaders klimatpåverkan över livscykeln.
Vilka uppgifter som klimatdeklarationen ska innehålla
Naturvårdsverket tillstyrker Boverkets förslag på redovisning av klimatpåverkan i
kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Naturvårdsverket anser att det
vore önskvärt att även total klimatpåverkan per klimatdeklaration redovisas i syfte
att få ett helhetsperspektiv på utsläppen. Detta helhetsperspektiv på klimatpåverkan
skulle vara värdefullt att kunna använda vid uppföljning, jämförelse av andra data
och framtagande av scenarier över klimatpåverkan från sektorn.

Hur klimatdeklarationen ska kopplas till den faktiska byggnaden
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att det ska finnas en tydlig koppling
mellan den inlämnade klimatdeklarationen och den faktiska byggnaden, till
exempel genom ett byggnads-ID. För att kunna tolka uppgifterna från
klimatdeklarationsregistret korrekt och att undvika felkällor som dubbelräkning
vid utdrag från registret gällande klimatpåverkan för byggnader är detta även av
intresse för Naturvårdsverket.

Om åtkomst till uppgifter i klimatdeklarationsregistret
Regeringen har i olika sammanhang pekat på att miljöinformation utgör en
strategisk resurs i samhället som kan bidra till att lösa dagens miljöproblem och
andra samhällsutmaningar. Naturvårdsverket anser att de uppgifter som samlas
in via klimatdeklarationerna utgör en värdefull resurs till exempel för att främja
öppen och datadriven innovation. Därför bör uppgifterna i den mån det är
möjligt tillgängliggöras publikt som öppna data.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, handläggarna Katarina Wärmark, Christian Junestedt,
Per Andersson, Åsa Söderberg, Nora Smedby samt Sebastian Dahlgren
Axelsson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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