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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt finansdepartementets remiss av Boverkets rapport 2020:13
”Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader” för samråd. I rapporten lämnas
förslag på nya regler om ett gränsvärde för klimatutsläpp från byggnader samt utökade krav på
redovisning av klimatpåverkan från en byggnad vid uppförande.
Svarstiden är kort och miljöförvaltningen hinner inte bereda ärendet innan miljönämndens
sammanträde den 20 april 2021. Förvaltningen föreslår därför att miljönämnden delegerar
remissen till miljönämndens presidium, att besvara senast den 4 maj 2021.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden uppdrar åt miljönämndens presidium att senast den 2021-05-04 svara på
kommunstyrelsens remiss i miljönämndens ställe.
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-04-20
Ärendet

Stadskontoret har översänt Finansdepartementets remiss av Boverkets rapport ”Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader” till bland annat miljönämnden för samråd. Svar
önskas senast 2021-05-04. Anstånd har begärts men inte beviljats. Svarstiden är alltför kort för
att miljöförvaltningen ska hinna bereda ärendet innan miljönämndens sammanträde den 20 april
2021. Förvaltningen föreslår därför att miljönämnden delegerar remissen till miljönämndens
presidium, att besvara senast den 4 maj 2021.
Bakgrund

Regeringen har i promemorian Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader lagt ett lagförslag om
klimatdeklaration av byggnader som planeras att införas i januari 2022. Lagförslaget i Ds 2020:4

2 (2)
innebär att vid uppförande av en ny byggnad ska en byggnads klimatpåverkan redovisas i en
klimatdeklaration. Syftet med klimatdeklarationen är att öka kunskapen och minska
klimatpåverkan från byggnader. Regeringens lagförslag är avgränsat till att utsläpp ska redovisas
för byggskedet, det vill säga fram till färdig byggnad och för vissa byggnadsdelar.
Boverket har fått i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av reglerna av klimatdeklarationer
som omfattar hela livscykeln och gränsvärden. Syftet med en plan är att göra kommande regler
tydliga och transparenta för byggbranschen så att det finns god tid att förbereda sig när det gäller
kompetensuppbyggnad, produkt- och affärsutveckling. Syftet är också att identifiera och
synliggöra behovet av ytterligare insatser för utvecklingen av reglerna. I Boverkets rapport
2020:13 lämnas förslag på nya regler om ett gränsvärde för klimatutsläpp från byggnader. Även
förslag om utökade krav på redovisning av klimatpåverkan från en byggnad vid uppförande
jämfört med regler från år 2022 lämnas.
Regeringen vill särskilt få synpunkter på förslaget till tidplan för införande av gränsvärden och
utvidgad klimatdeklaration.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Christian Björneland, projektledare på miljöstrategiska avdelningen.
Samråd har skett med Nasrin Bigdelou, enhetschef, samt Anna Roslund och Kristina Lembre,
utredare, samtliga på miljöstrategiska avdelningen.
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