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Yttrande över Boverkets rapport 2018:22 – Dokumentationssystem för byggprodukter (ert dnr N2018/03702/BB)
Länsstyrelsen i Västerbottens län har av Näringsdepartementet fått tillfälle att
yttra sig över Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter –
Regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar.
Boverket har på uppdrag av regeringen kompletterat tidigare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation
av byggnadsverk. Rapporten innehåller även ett författningsförslag samt tidpunkt för ikraftträdande.
Länsstyrelsen anser förslaget är lovvärt och välkomnar ett dokumentsystem för
byggprodukter som ger möjlighet att identifiera och byta ut produkter för att
garantera ett riskfritt byggnadsverk. En loggbok med information om byggnaders ämnen och material ger en ökad spårbarhet över tid och möjliggöra arbetet
med en giftfri miljö både i byggskedet, men även underlätta vid kommande
förvaltning och materialinventeringar vid ändring, rivning mm.
Vidare anser länsstyrelsen att loggboken är ett steg i rätt riktning för verkande
av uppfyllande av miljömålet God bebyggd miljö och dess etappmål om Ökad
resurshållning i byggsektorn.
Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter.
Beredning
Enhetschef Stina Sjöblom har beslutat i detta ärende. Beredning av ärendet har
skett i samråd med Arkitekt SAR/MSA Maria Hessel.
Yttrandet är godkänt i länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift
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Yttrande över delbetänkande Resurseffektiv användning av
byggmaterial (SOU 2018:51) (ert dnr N2018/03801/BB)
Länsstyrelsen i Västerbottens län har av Näringsdepartementet fått tillfälle att
yttra sig över Kommittén för moderna byggreglers delbetänkande Resurseffektiv användning av byggmaterial som har redovisats till regeringen.
Kommittén har analyserat att det finns två hinder för en resurseffektiv byggmaterialanvändning, brist på information om innehållet i byggprodukter och
brist på ekonomiska incitament att återanvända eller återvinna byggprodukter.
Därför föreslår Kommittén en innehållsförteckning för byggprodukter samt ett
nationellt förslag att driva och påskynda utvecklingen mot en resurseffektiv
byggmaterialanvändning i Sverige.
Byggandet och rivning av byggnader genererar en stor del av samhällets totala
avfallsmängder, var av endast måttliga mängder återanvänds. Länsstyrelsen anser därför att en resurseffektivisering genom återanvändas och återvinnas är angeläget. Förslaget om information och påverkan för att möjliggöra för resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas är därför viktigt. Utöver att ett nationellt
påskyndande och främjande är en bra början då reglering på EU nivå förmodligen kan ta tid, är utveckling av sektorn för återanvändning viktig.
Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter.
Beredning
Enhetschef Stina Sjöblom har beslutat i detta ärende. Beredning av ärendet har
skett i samråd med Arkitekt SAR/MSA Maria Hessel.
Yttrandet är godkänt i länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Samhällsutvecklingsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254514

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

