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Klimatfrågan är en global och nationell angelägenhet, och den samlade träbyggindustrin tillstyrker genom Sveriges
Träbyggnadskansli och Svenskt Trä förslaget till lag för klimatdeklarationer, ändring av PBL och PBF. Införande av
klimatdeklarationer kommer synliggöra klimatavtrycket för byggskedet och öka kunskapen om hur materialval och
byggmetoder kan påverka byggnaders totala klimatpåverkan, och därmed fungera som beslutsstöd. Det är bra att
förslaget omfattar modul A, dvs produktions‐ och byggskedet då syftet primärt är att åskådliggöra var utsläpp
uppkommer för att därmed kunna välja metoder och system. Klimatdeklarationerna ska vara vägledande och kunna
användas aktivt i upphandlingsprocessen. I nästa steg bör klimatdeklarationer omfatta byggnadens hela livscykel
inklusive installationer, och på sikt bör även gränsvärden för klimatpåverkan införas.
Om Sveriges Träbyggndskansli
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska
byggmarknaden. Kansliets uppdrag är att företräda Sveriges träbyggindustri. Det moderna träbyggandet
kännetecknas av kvalitetssäkrade, industriella processer i kontrollerade fabriksmiljöer där byggdelar, komponenter
och färdiga lägenheter förtillverkas och byggs för att sedan monteras där byggnaden slutligen skall användas.
En växande efterfrågan med en tydlig nationell och politisk ambition, har tillsammans med träbyggandets
flexibilitet, miljö‐ och klimatnytta lett fram till en stark marknad och en industri som växer.
Om Svenskt Trä
Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom
byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett
konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material.
Svenskt Trä driver också viktiga bransch‐ och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk
sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk
limträ‐ och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.
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Träbyggnadskansliet och Svenskt Trä har följande kommentarer till förslaget.
Tag hänsyn till digital utveckling och digitalt informationsflöde i lagförslaget
Det är viktigt att lagförslaget tar hänsyn till den snabba utveckling av digitala arbetssätt och processer som nu sker i
bygg‐ och fastighetssektorn. Tillgången på data som möjliggör digitala klimatberäkningar baserade på reella,
specifika världen, samt utveckling av gemensamt digitalt språk utifrån nationella och internationella standarder
ökar snabbt på företags – och branschnivå. Genom att ställa krav på att datan ska vara i ett digitalt läsbart format,
kan lagförslaget stödja denna utveckling.

Kapitel 4 och förslagen – tillgänglighet, tillförlitlighet och tillkommande delar
4.1 Krav på klimatdeklaration av nya byggnader

Tillgänglighet av data
Det behöver säkerställas att tillgängligheten data som anges som källa kommer från kvalitativ data baserade på
accepterade metoder.

Tillkommande ”delar” ökar möjligheten att nå klimatmålen
I förslaget säger man att ”På sikt och i takt med att kunskap och erfarenhet av klimatdeklarationssystemet ökar
skulle krav på klimatdeklaration vid större om‐ och tillbyggnadsprojekt kunna övervägas.” Det välkomnar vi
eftersom möjligheten till klimatbesparing är stor även för den befintliga bebyggelsen.

Byggherren ska upprätta och lämna in klimatdeklaration
Klimatdeklarationer skall utgöra en del av beslutsstunderlaget, att likställa med en finansiell kalkyl. Det är därför
rimligt att byggherren står för detta.

Klimatdeklarationen skapar förutsättningar för att ställa krav på byggnaders klimatpåverkan
Klimatdeklarationen skapar förutsättningar för att stödja aktörer inom byggsektorn att genomföra åtgärder som
minskar klimatpåverkan. Klimatdeklarationen ska på sikt kunna användas till att ställa gränsvärden för
klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.

4.2. Vilka delar av en livscykelanalys som ska ingå
Generiska vs och med specifika data
Vid beräkning av klimatpåverkan får både produktspecifika och generiska värden användas. Det är mycket bra ur
perspektivet att det går att använda generiska värden då det inte finns ngt annat eller blir för tungt för vissa aktörer
– men det måste bli på en nivå som stimulerar till produktspecifika data. Det bör utredas hur användandet av
specifik data före generiska värden kan premieras.
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4.3 Undantagen
Undantagen är relevanta, men det är av vikt att även dessa på sikt inkluderas i deklarationsplikten.

4.4 Klimatdeklarationsregister
Liksom tidigare nämnt är det viktigt att nyttja de öppna system som branschen redan erbjuder.
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