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Uppdrag att föreslå metod och regler för redovisning av
byggnaders klimatpåverkan

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att föreslå metod och regler för att redovisa
byggnaders klimatpåverkan, med beaktande av ett livscykelperspektiv.
Uppdraget ska utföras inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med
minskad klimatpåverkan som Boverket fått i regleringsbrevet för budgetåret
2017.
Boverket ska:
– utreda och föreslå en metod för beräkning av klimatpåverkan med
beaktande av ett livscykelperspektiv,
– utreda och föreslå hur krav på redovisning av klimatpåverkan ska
utformas,
– bedöma vilka typer av byggnader som ska omfattas av kravet och
föreslå hur tillsynen ska gå till,
– vid behov lämna författningsförslag,
– utreda konsekvenserna av förslaget och
– särskilt bedöma om förslaget är anmälningspliktigt enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den
9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster eller Europaparlamentets och rådets direktiv
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2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden.
Förslaget bör beakta befintligt system för energideklaration för byggnader
och beskriva hur redovisning av klimatpåverkan kompletterar informationen
om energianvändning under driftfasen på ett tydligt sätt för byggherren och
konsumenten Boverket bör även beakta myndighetens förslag om
dokumentationssystem för byggprodukter (s.k. loggbok), andra relevanta
insatser och standarder på området samt regeringens befintliga satsningar
inom hållbart byggande.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Kommittén för
modernare byggregler (N 2017:05). Boverket bör även samråda med
relevanta branschaktörer, kommuner och myndigheter.
Boverket får för uppdragets genomförande använda högst 250 000 kronor.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, anslaget 1:1
Bostadspolitisk utveckling, anslagspost 1 Bostadspol. utv.- del till KamK.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet
senast den 30 november 2017. Redovisning av använda medel samt
återbetalning av ej utnyttjade medel ska ske till Kammarkollegiet, bankgiro
5052-5781, senast den 15 januari 2018. Rekvisition och redovisning ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Boverkets förslag ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 15 januari 2018 och hänvisa till det diarienummer som detta
beslut har.
Bakgrund

Genom regleringsbrev för budgetåret 2017 fick Boverket i uppdrag att
utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att
inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen (2010:900) styra
mot ett mer hållbart byggande med användande av klimatmässigt hållbara
material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan.
Skälen för regeringens beslut

Som en del i det klimatpolitiska ramverket antog riksdagen i juni 2017 ett
nytt långsiktigt klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
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nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Regeringen har uttalade mål om
att byggnadsverk ska vara långsiktigt hållbara och att effektiva regelverk samt
styrmedel verkar utifrån ett livscykelperspektiv för effektiv resurs- och
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
Samtidigt behöver byggregelverket vara enkelt och bidra till en snabb och
effektiv byggprocess.
Takten i bostadsbyggandet är i dag på en hög nivå för att möta
bostadsbehoven. Med hänsyn till behovet av en fortsatt hög takt i
bostadsbyggandet växer utmaningen att på sikt minska byggandets
klimatpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn stod för nästan 20 procent av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under 2014. Till följd av att
nyproducerade bostäder blir alltmer energieffektiva blir byggprocessens
relativa andel av byggnadens sammantagna klimatpåverkan under
byggnadens livslängd allt större. Miljömålsberedningen bedömde i sitt
delbetänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)
att livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av
miljöpåverkan för bl.a. nybyggnation.
Boverket genomförde 2016 en förstudie av miljö- och klimatanpassade
byggregler. I förstudien konstaterade myndigheten att det finns behov av en
ökad medvetenhet om vilken betydelse olika val i byggskedet har för miljön.
Vidare bedömde Boverket att det föreligger informationsobalans (s.k.
asymmetrisk information) mellan å ena sidan byggherren, å andra sidan
tillverkare av byggprodukter vad gäller byggprodukters klimatpåverkan. Ett
system för redovisning av byggnaders klimatpåverkan kan öka
medvetenheten om byggnaders klimatpåverkan och motverka
informationsobalansen mellan byggherre och byggproduktstillverkare. Det
kan även främja ökad kunskap inom andra betydande målgrupper såsom
arkitekter och projektörer.
Mot denna bakgrund finner regeringen skäl att utreda utformningen av ett
system för beräkning och redovisning av byggnaders klimatpåverkan för att
främja hållbart byggande.

3 (4)

På regeringens vägnar

Peter Eriksson

Roger Eriksson
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