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Uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav
på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att 2020–2022 vidta åtgärder för att
underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Boverket ska fortsätta sitt förberedande arbete med att
– utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna
användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett
livscykelperspektiv,
– utveckla ett register för klimatdeklarationer,
– utveckla informations- och vägledningsunderlag, samt
– ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer, som
ska inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för byggnaders
klimatpåverkan.
Boverket ska även bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid
framtagandet av nödvändig reglering för införandet av krav på
klimatdeklarationer.
Ett förslag på plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska
redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 12 juni 2020.
Uppdraget, inklusive genomförda informations- och vägledningsinsatser, ska
i övrigt slutredovisas till regeringen senast den 20 december 2022.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorn står för omkring en femtedel av Sveriges
inhemska utsläpp av växthusgaser. Uppförandet av byggnader påverkar i stor
utsträckning klimatet, och det krävs en snabbare omställning i sektorn mot
låga utsläpp för att nå Sveriges klimatmål om att landet senast 2045 inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och för att därefter
uppnå negativa utsläpp. Beräkningar av klimatpåverkan vid byggande
genomförs för närvarande endast i begränsad omfattning, och det finns
behov av en ökad medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan
samt hur olika val i byggprocessen påverkar miljön och klimatet.
Regeringen avser att föreslå att krav på att upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad införs fr.o.m. den 1 januari
2022, vilket omfattas av Januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som
träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Miljöpartiet de gröna. Att införa krav på klimatdeklarationer kommer att
medföra behov av lagändringar som för närvarande bereds i
Regeringskansliet. För att införa kravet på klimatdeklaration på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt behöver vissa förberedande åtgärder vidtas.
Regeringen har tidigare gett Boverket i uppdrag att inleda ett sådant arbete
under 2019 (Fi2019/02439/BB).
Införandet av krav på klimatdeklarationer innebär nya skyldigheter för
branschens aktörer, varför det är viktigt att tillämpningen av bestämmelserna
inte blir alltför betungande. För att begränsa kostnaderna, och förenkla
införandet av klimatdeklarationer, behöver grundläggande data för beräkning
av byggnaders klimatpåverkan finnas tillgängliga. Detta är av särskild vikt för
små och medelstora bolag samt utländska aktörer. För att
klimatdeklarationerna ska hålla en god kvalitet är det vidare av vikt att de
data som används vid beräkningen av klimatpåverkan är transparenta,
kvalitetssäkrade och representativa för den svenska marknaden. En öppen
databas med klimatdata är även av stor betydelse för andra
klimatberäkningar, som inte är kopplade till införandet av krav på
klimatdeklarationer. Även klimatdata som inte är nödvändig för framtagande
av klimatdeklarationer, men som är av betydelse för att bedöma en byggnads
klimatpåverkan, bör därför kunna ingå i databasen.
Införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad
ska betraktas som ett led i styrningen mot att minska klimatpåverkan från
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byggnader ur ett livscykelperspektiv. För att ge bygg- och fastighetssektorn
långsiktiga spelregler och planeringsförutsättningar bör en tydlig plan för den
fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer tas fram. Sådana deklarationer
ska på sikt kunna användas för att ställa minimikrav vid byggande utifrån ett
livscykelperspektiv.
Närmare om uppdraget

Boverket ska vid utförandet av uppdraget i möjligaste mån beakta
ambitionen, som fastslogs vid det nordiska bygg- och bostadsministermötet i
Reykjavik den 10 oktober 2019, om att öka det nordiska samarbetet vad
gäller tillvägagångssätt, metoder, data och verktyg för koldioxidneutralitet i
den byggda miljön.
Vid utvecklingen av databasen med klimatdata ska Boverket på lämpligt sätt
tillvarata den kunskap och de erfarenheter som finns inom Naturvårdsverket
och Trafikverket på området. En öppen databas med klimatdata och ett
klimatdeklarationsregister ska kunna börja användas av relevanta aktörer
senast när kravet på klimatdeklaration avses träda ikraft, dvs. den 1 januari
2022.
På regeringens vägnar

Per Bolund

Roger Eriksson
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA och SPN
Miljödepartementet/KL och S
Infrastrukturdepartementet/EE och US
Naturvårdsverket
Trafikverket
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