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Kommunstyrelsen

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport
2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
STK-2021-343

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget. Nämnden anser att tidplanen för gränsvärden
har beaktat både branschens inlärningsprocess och det nationella klimatmålet på ett väl
avvägt sätt.
Yttrande

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget. Boverkets förslag i färdplanen inkluderar
gränsvärden, ytterligare moduler i livscykeln utöver byggskedet samt utvidgar antalet
byggnadsdelar som ska beräknas i byggskedet utöver de byggnadsdelar som blir obligatoriska
från den 1 januari 2022. Förslaget ligger i linje med det arbete som nämnden prioriterat
rörande klimatneutralt byggande. Servicenämnden har själv börjat testa klimatkalkyler i
projekt avseende Brages förskola, Klövervallens förskola, Hedmätaren LSS och
Universitetsholmens gymnasieskola. Servicenämnden ser positivt på att först reglera att
deklaration ska göras och därefter sätta gränsvärden efter branschens förväntade mognad.
Detta anser nämnden kommer underlätta genomförandet och öka acceptansen.
Nämnden anser att förslaget är välbalanserat och genomtänkt och kraftfullt nog för att nå
det nationella klimatmålet. I förslaget resoneras det nu tydligt kring exempelvis inkluderandet
av garage, installationer, ytterligare moduler som driftenergi. Detta uppfattar nämnden som
betryggande. Boverket är även tydlig med att inte vara klar över vissa delar av det framtida
upplägget utan vidare utredning. Det upplevs seriöst, transparent och ärligt. Nämnden ser
vidare att tidplanen för gränsvärden har beaktat både branschens inlärningsprocess och det
nationella klimatmålet på ett väl avvägt sätt.
Servicenämnden delar Boverkets bild av att nya regler om klimatdeklaration kan leda till en
risk för ökat fokus på byggnadens klimatpåverkan, vilket kan medföra att andra viktiga
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funktioner på byggnaden åsidosätts. Det kan exempelvis gälla tekniska egenskaper som
brandskydd, fuktskydd, bullerskydd och beständighet.
Servicenämnden anser att det är lämpligt att lägga till ytterligare livscykelmoduler när ett
gränsvärde sätts enligt förslaget. Detta för att på så sätt få en ännu mer rättvis bild av
klimatpåverkan framöver. Servicenämnden ser också möjligheter till att styrning enligt
förslaget i förlängningen kommer att bidra till ett mer cirkulärt synsätt i branschen och
därmed få effekter på både minskad materialåtgång och kostnader.
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