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Svar på remiss av Boverk~ts rapporter Dokumentationssystem
för byggprod:okter och Klimatdeklaration av byggnader samt
delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial
Kommunstyrelsens beslut
l. Laholms kommun tillstyrker förslagen i Boverkets rapporter
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och
2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet
SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial.
2. Laholms kommun förordar införandetid enligt punkt C i Boverkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter, i takt med övriga EU vilket möjliggör inköp av byggmaterial även från andra EU-länder gällande dokumentationssystem· för byggprodukter.

Ärendebeskrivning
Näringslivsdepartementet har remitterat Boverkets rapporter
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51
Resurseffektiv användning av byggmaterial till Laholms kommun.
Laholmshem AB har vid bolagets styrelsesammanträde den l november 2018 lämnat förslag till yttrande över remissen till kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis tillstyrker bolaget förslagen i
remissen. Vad gäller Boverkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter förordar bolaget en införandetid enligt
punkt C i takt med övriga EU vilket möjliggör inköp av byggmaterial även från andra EU-länder gällande dokumentationssystem
för byggprodukter~

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll den 2 7 november 2018 § 263.
Yttrande från Laholmshem AB den l november 2018.
Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter.
Boverkets rapport Klimatdeklaration av byggnader.
Delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial.
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Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss från Näringsdepartementet avseende Boverkets rapporter 2018:22
Dokumentationssystem ror byggprodukter och 20 118:23 Klimatdekaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Kommunstyrelsen har remitterat en remiss från Näringsdepartementet avseende Boverkets
rapporter 2018:22 Dokumentationssystem for byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration
av byggnader samt delbetänkandet SOD 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
till Laholmshem AB for yttrande. Kommunstyrelsens remisstid går ut den lO november 2018.
Näringsdepartementets remisstid går ut den 15 december 2018 där ett 30-tal kommuner av
totalt 158 remissinstanser inbjudits att lämna synpunkter.
Boverket har till regeringen redovisat rapportema Dokumentationssystem för byggprodukter
(rapport 2018:22, N20 18/03702/BB) och Klimatdeklaration av byggnader (rapport 2018:23,
N2018/00238/BB) samt Kommitten för modemare byggregler har till regeringen redovisat
delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial (SOD 2018:51,
N2018/03801/BB). Regeringen önskar nu få remissinstansernas synpunkter på rapportema
och förslaget i delbetänkandet om regeringen bör verka for en reglering om innehållsforteckningar for byggprodukter inom ED-samarbetet. I remissen ligger att regeringen vill ha in synpunkter på forslagen (inkl. forfattningsforslagen) och bedömningarna i rapportema och delbetänkande. Regeringen önskar även få synpunkter på om sekretessfrågor kan komma att aktualiseras vid tillsyn av klimatdeklarationer.
På Kommunstyrelsens uppdrag har Laholmshem låtit bolagets projektavdelning ta del av och
sätta sig in i rapportema och delbetänkandet så väl det går och kan härmed lämna följande
yttrande:

Dokumentationssystem ror byggprodukter
Rapporten innehåller forslag tilllagkrav på införande om att upprätta s k loggbok vid uppforande av byggnader över l 000 kvm BTA mm. Det innebär att byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnadsverk ska förtecknas i loggboken. Byggherren ska se till att loggbok
upprättas och att den överlämnas till byggnadens ägare vartefter. Enkelt uttryck är syftet att
man ska veta vad som byggts in i byggnaden för framtiden så detta är tydligt när man senare
utfor ändring i byggnaden eller vid rivning och framtida återvinning. För genomforande av
kravet på loggbok föreslås tre alternativ.
Remissinstansen samtycker till Boverkets forslag till införande av s k loggbok och att forslaget innehåller bra gränsdragningar och avvägningar. Remissinstansen föredrar införandetid
enligt punkt C i takt med övriga ED så det möjliggör att inköp av byggmaterial kan göras
även från andra ED-länder.
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Klimatdeklaration av byggnader
Rapporten föreslår att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syftet
med detta är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs för att bl a styra mot ett
ökat lärande om livscykelanalyser mm. Man ska helt enkelt veta mer om hur det man bygger
in i byggnader påverkar klimatet.
Remissinstansen tycker att Boverkets förslag är ett bra förslag på ett område som idag saknas.
Bra är det också att det är staten som tar på sig ett ansvar för att tillhandahålla dessa data i en
central databas. Remissinstansen tycker också att det är en förnuftig gränsdragning vad gäller
tillämpningen samt att det har satts en rimlig tidpunkt när det börjar gälla samt att det avgränsats till att bara gälla nya byggnader.

Resurseffektiv användning av byggmaterial
Delbetänkandet är det andra delbetänkandet av sammanlagt tre inom området för modemare
byggregler och att denna gång utreda behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen. Detta betänkande
handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning. Idag är användningen inte resurseffektiv
och det bedöms finnas en potential för mer återanvändning och återvinning av byggmaterial.
Remissinstansen tycker att betänkandet innehåller bra, välavvägda förslag för att bl a öka information om innehåll i byggprodukter samt paket för främjande av samordning, utveckling
och spridning av kunskap inom området.

Förslag
Laholmshem AB har vid bolagets styrelsesammanträde den l november 2018 beslutat att
ställa sig bakom projektavdelningens förslag till ovannämnda yttrande och avlämna yttrandet
till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
För Laholmshem AB
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