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Remiss av Boverkets rapporter 2018:22
Dokumentationssystem för byggprodukter och
2018:23 Klimatdeklarationer av byggnader
samt delbetänkandet SOU 2018:51
Resurseffektiv användning av byggmaterial
Näringsdepartementet dnr: N2018/04684/BB

Länsstyrelsen i Örebro län lämnar följande synpunkter på rubricerade
rapporter och delbetänkande.

Sammanfattning
Länsstyrelsen är positiv till förslagen om dokumentationssystem,
klimatdeklarationer och en resurseffektivare hantering av byggmaterial.
Länsstyrelsen anser dock att det kan finnas skäl att tydligare styra mot en
hållbar utveckling. Tillsyns- och rådgivningsansvar kan med fördel hanteras
närmare aktörerna men med Boverket som vägledande myndighet.
Länsstyrelsen anser att kraven på byggdokumentation behöver utformas på
ett användarvänligt och tydligt sätt som underlättar för aktörerna. Vi ser
gärna att man knyter an till redan etablerade system. Det är även viktigt att
beakta flera miljö- och hållbarhetsmål när man utformar regelverk och
informationsinsatser.

Länsstyrelsens övergripande synpunkter
2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter
Länsstyrelsen är positivt till förslaget om dokumentationssystemet för
byggnader, vilket har ett bra syfte och att om det fungerar är det ett bra stöd
för att underlätta uppföljning av byggprodukter samt återvinning och rätt
omhändertagande av bygg- och rivningsavfall. Det är dock viktigt att
dokumentationssystemet utformas användarvänligt och inte i onödan medför
en orimlig administrativ belastning för aktörerna.
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2018:23 Klimatdeklarationer av byggnader
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att våra regelverk driver på för en
hållbar utveckling och inte bara säkrar miniminivån (byggskedet). Vi ser
därför gärna en mer ambitiös ansats från början, då ikraftträdande ligger
några år framåt i tid. Överväg om fler byggmaterial kan inkluderas i kraven
på klimatdeklaration t.ex. golvmaterial, isolering och snickerier eller om
kraven kan omfatta fler byggnadstyper.
Länsstyrelsen håller med byggaktörerna om behovet av tydlighet kring
fortsatt arbete med införande av klimatdeklarationer och ser gärna att en
tydlig tidplan för detta presenteras i anslutning till beslut om nya regler.
Tillsynsansvaret
Det är positivt med rapportering i en gemensam nationell databas som
Boverket ansvarar för. Länsstyrelsen bedömer dock att för att skapa
engagemang och tydlighet för frågorna bör den operativa tillsynen skötas
av kommunernas bygglovsavdelningar. De arbetar nära aktörerna och kan
med stöd av den nationella databasen och tillsynsvägledning från Boverket
eller Länsstyrelsen, ansvara för kontroll av att rapportering är gjord korrekt,
i samband med annan byggtillsyn.
Informationsinsatser är viktiga för att lyfta frågorna och bidra till
regelefterlevnad. Detta arbete har bäring på både länsstyrelsens
tillsynsvägledning och vår roll att samordna energi- och klimatarbetet i
länet. Vi ser gärna riktade uppdrag med finansiering eller möjlighet att
rekvirera medel för att driva nätverk och genomföra informationsinsatser.
Arbete med att lyfta hållbara materialval bör även med fördel integreras
med andra nätverk och plattformar och kan med handla om fler miljöfrågor
än bara klimat. Det behöver finnas en arena där man kan lyfta och utveckla
metoder och lärande kring arbetet inom hälsoaspekter, tekniska
egenskapskrav och effekter på miljömålen, t ex. Giftfri miljö och Begränsad
klimatpåverkan.

Delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning
av byggmaterial
Länsstyrelsen delar kommitténs analys i delbetänkande, att det behövs
tydligare reglering av innehållet i byggprodukter liksom information- och
forskningsinsatser för en mer hållbar hantering. Dessa förslag är viktiga
förutsättningar för att uppnå ett hållbart samhälle.
Återvinning av byggmaterial har stor potential att förbättras genom både
ökad sorteringsgrad och fler fraktioner. För att stärka detta kan det behövas
nya eller utvecklade styrmedel på området.
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De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta beslut har fattats av landshövding Maria Larsson med länsarkitekt
Lena Lundkvist som föredragande. I handläggningen av ärendet har också
miljöstrateg Ylva Gjetrang deltagit.

Maria Larsson
Landshövding
Lena Lundkvist
Länsarkitekt

