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Remiss från Finansdepartementet - Remittering av promemorian
Klimatdeklaration för byggnader STK-2020-322
SBN-2020-158
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4) på remiss till ett
antal remissinstanser, däribland Malmö stad. I promemorian lämnas förslag till ny lag och
förordning om klimatdeklaration för byggnader samt förslag till ändring av plan- och bygglagen.
Förslaget innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till
Boverket, som blir tillsynsmyndighet. Kravet ska bidra till en snabbare omställning mot ett mer
hållbart samhälle med lägre utsläpp i byggsektorn och föreslås gälla från den 1 januari 2022.
Stadsbyggnadsnämnden ska yttra sig till kommunstyrelsen senast den 29 april.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till kommunstyrelsen angående Klimatdeklaration för
byggnader (DS 2020:4) enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsunderlag





Förslag till yttrande SBN 200423 Klimatdeklaration för byggnader
Klimatdeklaration för byggnader, Ds 2020:4
G-Tjänsteskrivelse SBN 200423 Klimatdeklaration för byggnader

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-04-23
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2020-04-14

Riksdagen har fastställt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Dessutom finns fastställda etappmål för
den s.k. ESR-sektorn, dvs. utsläpp som omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning. Inom
denna sektor ska utsläppen vara minst 63 procent lägre 2030 och 75 procent lägre 2040 jämfört
med 1990 (prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320). Klimatmålen innebär
således krav på en snabbare omställning i samhället mot låga utsläpp, vilket även omfattar byggoch fastighetssektorn som idag står för mer än 20% av Sveriges CO2 utsläpp.
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Storstadsregionerna där största delen av nybyggnationen sker står för den största andelen.
Transport-, energi och byggsektorerna är de viktigaste fokusområdena för att minska Sveriges
klimatpåverkan. För att uppnå detta behövs både beteendeförändringar och förändringar av
teknik och samhällsbyggnad.
Syftet med promemorians förslag till ny lag är att minska klimatpåverkan vid uppförande av
byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Kravet på klimatdeklaration gäller vid
uppförande av nya byggnader. Deklarationen har två funktioner. Den ska stödja aktörer som
fattar beslut som påverkar klimatutsläpp under byggprocessen och den ska förbättra
förutsättningarna för minskad klimatpåverkan i byggandet. Promemorian konstaterar att krav på
klimatdeklaration är i detta skede att betrakta som ett informationsstyrmedel samt att det kravet
på kort sikt leder till en marginell effekt på utsläppen av växthusgaser. Förslaget bedöms endast
marginellt påverka byggbranschens investeringar i nybyggnation av bostäder.
Klimatdeklarationen anges dock på sikt kunna användas till att ställa minimikrav vid byggande ur
ett livscykelperspektiv.
Klimatdeklarationen föreslås endast omfatta byggskedet, vilket innebär beräkning av
klimatpåverkan av A1-5 som är: råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet,
tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, och bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet. Klimatdeklarationen ska omfatta hela
byggnadens klimatskärm och byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar. I
klimatdeklarationen ska beräknad klimatpåverkan anges i kilogram koldioxidekvivalenter per
kvadratmeter. Byggherren ska visa att en klimatdeklaration har lämnats in, eller att något av
undantagen är tillämpligt, innan slutbesked kan meddelas av byggnadsnämnden. Boverket
föreslås vara tillsynsmyndighet och ska föra register över inlämnade klimatdeklarationer.
Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år, byggnader som inte kräver
bygglov enligt plan- och bygglagen, industrianläggningar och verkstäder, ekonomibyggnader för
jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring och byggnader som inte har större bruttoarea än
50,0 kvadratmeter samt privatpersoner föreslås undantas.
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