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Uppdrag att komplettera förslag om dokumentationssystem för
byggprodukter vid nybyggnation

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att komplettera myndighetens förslag om
dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid
nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46).
Boverket ska, med beaktande av remisskommentarer:
• utreda utformningen av tillsyn över den föreslagna loggboken,
inklusive eventuella sanktionsmöjligheter och val av
tillsynsmyndighet, både för byggnader och anläggningar,
• förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll, vem som har ansvar
för loggboken under brukarskedet och överlämning vid exempelvis
färdigställande av byggnad,
• överväga i vilken lag de föreslagna bestämmelserna bör införas, samt
• överväga lämplig tidpunkt för regleringens ikraftträdande, behovet av
eventuella övergångsbestämmelser och om förslaget är
anmälningspliktigt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter för
informationssamhällets tjänster eller Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den
inre marknaden.
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Boverket ska föreslå de ändringar i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som behövs med anledning av uppdraget samt
beskriva konsekvenserna av ett genomförande av förslagen. Uppdraget ska
genomföras i samråd med Transportstyrelsen och Trafikverket, särskilt
gällande de delar av förslaget som omfattar anläggningar, samt i dialog med
andra berörda myndigheter och branschaktörer. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

Genom Boverkets regleringsbrev för 2015 fick myndigheten i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för ett nationellt system för dokumentation av
byggprodukter/byggmaterial och byggnadskomponenter vid nybyggnation
av byggnader. Uppdraget redovisades i december 2015 genom rapporten
Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – en så kallad
loggbok (rapport 2015:46), vilken har remissbehandlats. En kompletterande
analys av förslagets kostnadskonsekvenser rapporterades av Boverket i maj
2017 (dnr N2015/08935/PBB).
Boverket föreslår att regleringen av loggboken för byggprodukter införs
stegvis, initialt vid nybyggnad av större flerbostadshus, kontor och
anläggningar samt vid nybyggnad av skolor, förskolor och vårdlokaler samt
vissa anläggningar. Förslagets kostnadskonsekvenser bedöms vara små och
bör enligt Boverket inte innebära någon märkbar effekt på bostadsbyggandet
om regleringen omfattar större byggnader. Boverket konstaterar att antalet
kemikalier och ämnen i byggnader ökar och bedömer därför att den
förväntade samhällskostnaden för hälso- och miljöfarliga byggprodukter
troligtvis blir högre i framtiden än den är i dag.
Boverket poängterar att ytterligare analys av bl.a. tillsynsutformning och dess
konsekvenser krävs innan ett krav på loggbok vid nybyggnation införs. Även
en majoritet av remissinstanserna menar att en utredning av bl.a. tillsyn av
loggboken krävs.
Skälen för regeringens beslut

Boverkets tidigare utredning visar på de positiva nyttor som en loggbok för
byggnadsverk skulle ha, samtidigt som konsekvenserna för byggkostnader
och byggtakt skulle vara begränsade. Eftersom antalet byggprodukter och
kemikalier i byggnader ökar bedöms samhällskostnaden för hälso- och
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miljöfarliga byggprodukter öka i framtiden. Det kan därför finnas skäl att
införa ett krav på loggbok vid nybyggnation. Ytterligare underlag, inklusive
författningskommentarer, om bl.a. tillsynsutformning och regleringen krävs
för att regeringen ska kunna göra en fullständig bedömning av vad
införandet av ett krav på loggbok vid nybyggnation skulle innebära.
På regeringens vägnar
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