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Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22
Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU
2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Uppsala kommun anser att syftet med rapporterna är väl i linje med kommunens mål
avseende hållbar utveckling som exempelvis uttrycks i Översiktsplan 2016, Miljö- och
klimatprogram och Energiprogram.
Boverkets rapport 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter
Boverket noterar att EU-lagstiftning sätter gränser för den information som kan krävas
beträffande byggprodukter utan att det får handelshindrande effekter, och konstaterar att den
idag önskvärda informationen om kemiskt innehåll i loggbok skulle innebära ett
handelshinder. Därför har Boverkets förslag avgränsningar för att underlätta tillämpning
tidigare utan att behöva förändra EU-regelverk. Boverket ser tre alternativ för när reglerna
införs:




Alternativ A: Införa regler omgående
Alternativ B: Först driva frågan om spårbarhet inom EU
Alternativ C: Avvakta tills EU-lagstiftningen medger att mer heltäckande krav på
loggbok kan ställas.

Uppsala kommun anser att förslaget är lovvärt. Det som Boverket föreslår som steg ett, utan
förändring av EU-regelverk, är efterfrågat men sådan redovisning finns idag relativt väl
etablerat, i huvudsak på frivillig väg och tack vare miljöcertifieringssystem som idag används.
Dessa system är också mer omfattande än vad som är möjligt vid ett tidigt införande.
Även om förslaget som Boverket bedömer endast marginellt påverkar kostnaderna för
bostadsbyggande är nyttigheterna svårberäknade. Förslaget kan ses som parallell till vad
Kommittén för modernare byggregler föreslår i sitt betänkande där stöd för
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kunskapsbyggande och utveckling föreslås. På grund av de svårbedömda nyttorna samt att
krav på önskvärd informationen om kemiskt innehåll ej kan säkras vid tidigt införande
bedömer kommunen Boverkets alternativ B som förstahandsval.
Boverkets rapport 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader
Gällande förslag till ny klimatdeklarationslag för byggnader, anser Uppsala kommun att det
hade varit önskvärt att installationer ingick i förslaget. Installationernas komplexitet är dock
omfattande och bedöms kunna tas in i klimatdeklarationer efter ett fortsatt utvecklingsarbete.
Boverket föreslår också en fortsatt utveckling av klimatdeklarationer. En sådan fortsättning
bör lämpligen knyta an till bygg- och anläggningssektorns pågående arbete med ”Färdplan för
fossilfri konkurrenskraft”. Som första steg bedöms förslaget som en rimlig avvägning med
den begränsning av delar som ingår till förmån för ett snabbare införande, vilket Boverket
ändå uppskattar inte kunna ske tidigare än minst två och ett halvt år från utskick av Boverkets
rapport på remiss.
Uppsala kommun delar uppfattningen att det behövs fortsatt arbete och noterar samtidigt
vikten av att åstadkomma ett snabbt och kraftfullt agerade för att minska utsläpp av
växthusgaser, klimatpåverkan och global uppvärmning.
Delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial
Uppsala kommun anser att resurseffektivisering genom återvinning/återanvändning är positivt
och eftersträvansvärt. Förslaget om nationellt arbete med fokus på kunskapsbyggande är
särskilt viktigt då en reglering av innehållsdeklarationer på EU-nivå kan antas ta avsevärd tid
att införa. Återanvändning inom sektorn är idag måttlig. En rad initiativ på området finns och
det är klokt att ge Vinnova en roll att stödja dessa. Att utveckla byggsektorn och verka för att
tidigt i planeringsprocesser bedöma möjligheter för återvinning och återanvändning, att
synliggöra värden och att gynna en marknad är exempel på sådant som torde bidra till ökad
återvinning och återanvändning inom byggsektorn.

Kommunstyrelsen

Erik Pelling

Ingela Persson

Ordförande

Sekreterare

