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Magnus Hansson, magnus.hansson@dom.se, 0470-560 208

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial (N 2018/04684/BB)
Förvaltningsrätten har anmodats att yttra sig över angivna rapporter och betänkande och får med anledning av detta lämna följande synpunkter.
Rapporten 2018:22
Regeringens uppdrag avsåg att bl.a. utreda utformningen av tillsyn över den tidigare föreslagna loggboken inklusive eventuella sanktionsmöjligheter samt att förtydliga loggbokens innehåll och vem som ansvarar för denna.
Av 3 § förslaget till lag om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk framgår att den som uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det
upprättas en loggbok. I 4 § anges att ägaren ska uppdatera den i angivna fall. Av
specialmotiveringen till den föreslagna 10 § framgår att avsikten är att en loggbok
ska hållas levande under ett byggnadsverks livslängd och således för avsevärd tid.

R2B

Det anges också att informationen ska flyttas så att den inte låses in i
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sin egen obsoleta teknik. Detta har inte kommit till tydligt uttryck i den föreslagna lydelsen av 10 §. Där anges endast att det ska säkerställas att informationen finns bevarad. En sådan formulering säkerställer inte att informationen
också förblir tillgänglig. Bestämmelsen bör därför formuleras om så att den
bättre stämmer överens med avsikten att informationen ska förbli läsbar, inte
bara bevarad. Vidare bör i sammanhanget noteras att förslaget saknar särskilda
bestämmelser om rekonstruktion av loggboken för det fall information går förlorad under byggnadsverkets livslängd. Hur lagen utformas i bl.a. nämnda avseenden kan förväntas ha stor betydelse för möjligheterna till en ändamålsenlig och
effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen med följdförfattningar samt i synnerhet
förutsättningarna att vid behov ingripa med sanktioner.
Rapport 2018:23
Enligt 4 § förslaget till lag om klimatdeklaration av byggnader är det den som
uppför eller låter uppföra en byggnad som ska se till att en klimatdeklaration
upprättas. Uppgifterna ska samlas i ett register. En funktion som verkligen säkerställer att de registrerade uppgifterna är riktiga saknas enligt förvaltningsrättens
bedömning. Visserligen anges i förordningsförslaget att det underlag som verifierar uppgifterna i klimatdeklarationen ska sparas i tio år efter registreringen (13 §
första stycket). Förvaltningsrätten anser att uttrycket verifierar framstår som
oklart och mindre lyckat i sammanhanget. Vidare följer av förslaget att på begäran ska de upplysningar och de handlingar som behövs för tillsynen lämnas.
Detta får till följd att tillsynen kan komma att begränsas till att uppgifter överhuvudtaget registrerats och att det finns andra handlingar som visar de uppgifter
som har registrerats. Ambitionen att tillsynsmyndigheten genom stickprovskontroller undersöka om deklarationerna innehåller uppgifter som är riktiga kommer därmed inte till tydligt uttryck i författningsförslagen.
Regeringen önskar även få synpunkter på om sekretessfrågor kan komma att aktualiseras vid tillsyn. Med hänsyn till de uppgifter som ska registreras samt vad
tillsynen kan komma att avse framstår det som uppenbart att sekretessintressen
gör sig gällande som behöver belysas ytterligare.
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Förvaltningsrätten har, med hänsyn till de intressen domstolen har att beakta, i
övrigt ingenting att anföra med anledning av de remitterade förslagen.
____________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Daniel Samuelson och rådmannen
Magnus Hansson.

Daniel Samuelson

Magnus Hansson

