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Svar på remiss avseende Klimatdeklaration av byggnader
Svenska Institutet för standarder, SIS, har tagit del av remissen och önskar lämna ett yttrande.
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan.
SIS ser det som positivt att promemorian föreslår att europeisk standard kan ligga till grund för
klimatdeklarationen. SIS noterar också att standarderna i promemorian betecknas EN 15798
respektive EN 15804. De korrekta beteckningarna är SS‐EN 15798:2011 respektive SS‐EN
15804:2012+A2:2019 efter det att standarderna är fastställda av SIS.
Regelefterlevnad av Lagen (2006:985) om Energideklarationer för byggnader kan ske genom att
använda den svenska standardserien SS 24300:1‐‐4:2020 Byggnaders energiprestanda. Denna
standardserie skulle även kunna utgöra ett av underlagen för en konsekvensanalys av hur
införandet av klimatdeklarationer för byggnaders uppförandefas kan påverka byggnaders
energiprestanda för driftsfasen. Standardserien adresserar idag energianvändning under
driftsfasen men kan utökas till att inkludera även klimatpåverkan för driftsfasen i framtiden, om en
klimatdeklaration blir aktuell. I det fortsatta arbetet bör relevanta aktörer uppmanas kontakta SIS
för att påbörja ett sådant standardiseringsarbete.

Med vänlig hälsning

Annika Andreasen
VD
Svenska institutet för standarder

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella
standarder.
Hos SIS kan aktörer ta initiativ och samverka för standarder som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger
smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till
exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.
SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. SIS verkar för ökat svenskt inflytande i
internationella samarbeten och för att standarder sprids och tillämpas i Sverige.
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