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Remissvar Sandvikens kommun
Remittering av promemorian Klimatdeklaration för
byggnader, DS 2020:4, Dnr Fi2020/00475/BB
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har, i egenskap av
byggnadsnämnd för Sandvikens kommun, fått remiss från Regeringskansliet
angående om klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4, dnr
Fi2020/00475/BB.
Remissvaret är godkänt och beslutat vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds sammanträde 2020-04-21 § 65.
Sammanfattning av Sandvikens kommuns remissvar
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att:
▪

Krav på klimatdeklarationen kommer att öka byggsektorns kunskap
om byggnaders klimatpåverkan och leda till positiva
beteendeförändringar inom sektorn.

▪

I förslaget saknas gränsvärde att förhålla sig till och det känns
verkningslöst. Därför tycker vi att kravnivå bör införas för att ge
effekt och minska klimatpåverkan.

▪

Förslaget om undantag från skyldighet att lämna in en
klimatdeklaration har brister när det gäller serietillverkare med
privatpersoner som byggherre.

Beteendeförändring
Krav på klimatdeklarationen kommer att öka byggsektorns kunskap om
byggnaders klimatpåverkan och leda till positiva beteendeförändringar inom
sektorn. Beteendet kommer även förändras inom kommuners
byggnadsnämnder eftersom kravet ökar informationsskyldigheten i ett tidigt
skede.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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För att nå största möjliga effekt så måste bra materialval göras i ett tidigt
skede. Underlaget till klimatdeklarationen (klimatkalkylen) har väldigt stor
vikt för att minska klimatpåverkan. Eftersom materialval görs i ett tidigt
skede långt innan ansökan om bygglov lämnas in. Därför är det viktigt att
informationsinsatser når ut i rätt skede, både från Boverket och kommunen.
Gränsvärde
Behovet av gränsvärde i ett tidigt skede är avgörande för klimatsmarta
materialval. Utan gränsvärde har byggherrar inget att sträva mot eller för den
delen jämföra sig med. Ett lågt gränsvärde ger större effekt på klimatet än
inget alls. Därför det är viktigt att systemet utvecklas så snabb som möjligt
för att det ska vara effektivt.
Undantag från skyldighet att lämna in en klimatdeklaration (§ 6)
Det är viktigt att kravet på serietillverkade hus förtydligas för att inte
nyckelfärdiga småhus faller mellan stolarna.
Av förarbetarna framgår att serietillverkare av småhus ska omfattas av
kravet, vilket är bra. Men lagtexten i § 6 är utformad så att det ger utrymme
för tolkningen att även serietillverkade småhus med privat byggherre
undantas.
Erfarenheten från vår region är att det ofta är privatpersoner som köpt ett
nyckelfärdigt småhus som har byggherre ansvaret. Därför tycker vi att
paragrafen ska förtydligas så att även dessa aktörer som är näringsidkare tar
sitt ansvar för den klimatpåverkan som byggnaden orsakar.
Sändlista
Remissvaret skickas som Word-dokument till:
•

fi.remissvar@regeringskansliet.se

•

fi.sba.bb@regeringskansliet.se

”Fi2020/0475/BB, Sandvikens kommun” anges i ämnesraden (diarienummer
och remissinstans)

