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Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart
byggande med fokus på energieffektiviserande renovering
Regeringens beslut

Regeringen ger Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett
informationscentrum för hållbart byggande med fokus på
energieffektiviserande renovering.
Informationscentrumet ska främja en ökad energieffektivisering vid
renovering och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet. Centrumet
ska samla in och sprida resultat, information och kunskap från aktörer,
forskningsprojekt och demonstrationssatsningar.
Informationscentrumet ska inrättas på Boverket och bedrivas i nära samråd
med Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Boverket ska utföra
uppdraget i dialog med Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet. Boverket ska även samråda med andra berörda
aktörer. Närmare beslut om hur informationscentrumet ska organiseras
fattas av Boverket. Av Boverkets regleringsbrev för 2021 framgår att
myndigheten får använda 10 000 000 kronor för att driva
informationscentrumet.
Boverket ska lämna en redovisning avseende inrättandet av
informationscentrumet till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i
Boverkets årsredovisning för budgetåret 2021.
Bakgrund

Hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering är en del
av arbetet för att uppnå de nationella klimatmålen.
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Enligt artikel 2a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av
den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders
energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet ska EU:s
medlemsstater fastställa en långsiktig nationell strategi för att få till stånd
energieffektiviserande renoveringar i det nationella beståndet av bostadshus
och kommersiella byggnader, både offentliga och privata. Medlemsländernas
renoveringsstrategier utgör efter de senaste direktivsändringarna en del av de
nationella energi- och klimatplanerna enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 2018/2019 av den 11 december 2018 om styrningen av
energiunionen och av klimatåtgärder, och ska förnyas och följas upp enligt
det rapporteringsförfarande som anges i förordningen.
Enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av
den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att energiprestandan för byggnaden
eller den renoverade delen av denna förbättras i samband med att byggnader
genomgår en större renovering.
Regeringen gav 2017 Boverket i uppdrag (N2017/01419) att upphandla ett
informationscentrum för hållbart byggande. Upphandlingen ledde till att AB
Svensk Byggtjänst blev leverantör. Den 1 januari 2018 togs det upphandlade
centrumet i drift. Avtalet med AB Svensk Byggtjänst förlängdes två gånger
innan det löpte ut den 31 december 2020. Skälet till att avtalet inte
förlängdes ytterligare var att regeringen bedömde att uppdraget borde
bedrivas med en långsiktig inriktning och att en annan organisationsform
därför var önskvärd.
Boverket fick i uppdrag att, efter samråd med Energimyndigheten, lämna ett
förslag på fortsatt organisationsform (Fi2020/00174). Boverket föreslog att
Energimyndigheten skulle få huvudansvaret för informationscentrumet och
att Boverket skulle ha en särställning som samrådsmyndighet (Boverkets
rapport 2020:7).
Boverket bedöms dock ha bäst förutsättningar att tilldelas huvudansvaret för
informationscentrumet. Boverket har uppgifter och uppdrag inom flera
sakfrågor av vikt för att nå nationella mål inom miljö och klimat, samt för att
uppfylla kravet i direktiv (EU) 2018/844. Boverket har även en helhetssyn
kring hur byggsektorn kan bidra till energieffektiviserande renovering utan
att andra kvaliteter försämras, bl.a. hållbarhet och gestaltning.
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Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, där
betydelsen av bygg- och fastighetssektorns roll för en effektiv
resursanvändning i giftfria cirkulära flöden slås fast (M2020/01133).
Boverkets förvaltningsanslag har sedan 2017 utökats för att Boverket ska
kunna inrätta och förvalta informationscentrumet.
Närmare om uppdraget

Boverket ska genom informationscentrumet samla in och sprida resultat med
inriktningen att främja en ökad energieffektivisering i det befintliga
beståndet, med bl.a. användning av hållbara materialval och återanvändning
av material. Informationen ska kvalitetssäkras och spridas på ett för
målgruppen lättillgängligt sätt.
Boverket ska vidare genom informationscentrumet informera om hållbart
byggande med fokus på energieffektiviserande renovering och därmed
förbättra förutsättningarna för fler renoveringsåtgärder som leder till
effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan, ökad robusthet för
klimatförändringar och uppfyllandet av direktiv (EU) 2018/844.
Boverket ska även genom informationscentrumet ta ett samlat grepp om
insamling av befintliga utvecklingsfrämjande och kunskapshöjande underlag,
så som resultat, information och kunskap från aktörer, forskningsprojekt och
demonstrationssatsningar.
Vid insamling och spridning av information ska bl.a. följande behov och
krav omfattas och beaktas:
– behovet av klimatanpassning samt materialval som är giftfria, cirkulära
och har låg klimatpåverkan,
– behovet av återanvändning utifrån en cirkulär ekonomi,
materialåtervinning, giftfria kretslopp samt den hushållning med resurser
som tillvaratagande av befintlig bebyggelse innebär, samt
– varsamhetskrav avseende historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.
Informationen ska vara målgruppsanpassad och särskilt riktas till olika typer
av fastighetsägare, så som mindre och större företag, enskilda personer och
3 (4)

offentliga aktörer. Informationen ska anpassas efter olika
byggnadskategorier. Informationen kan även riktas till andra berörda aktörer.
På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Veronica Gates Carlsson
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