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Dnr: 3930/2019 
Till: remiss@boverket.se      

 
 
Remissvar gällande Förslag till Boverkets föreskrifter om 
klimatdeklaration för byggnader Dnr: 3930/2019 
 
Kort om oss 
Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av 
byggmaterial. Branschen består kedjor och fria handlare. Totalt omsätter branschen ca 90 
miljarder kronor årligen och sysselsätter totalt ca 21 000 medarbetare på ca 1 700 
anläggningar runt om i landet. 
 
Inledning  
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en 
klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från den 1 januari 2022. Boverket 
har fått regeringens uppdrag att ta fram föreskrifter för krav på redovisning av 
klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Föreskrifterna kommer att träda i kraft 
samtidigt som lagen och förordningen.  
 
Klimatdeklarationen omfattar hela byggskedet, (d.v.s. modul A1-A5 enligt den europeiska 
standarden SS-EN15978:2011). De byggnadsdelar som klimatdeklarationen omfattar är 
byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och innerväggar 
 
Byggmaterialhandlarna svarade i maj 2020 på Regeringens lagförslag i promemorian Ds 
2020:4 Klimatdeklaration för byggnader. Vi framförde där att vi är positiva till det 
övergripande syftet med klimatdeklarationer, det vill säga att minska klimatpåverkan vid 
uppförande av byggnader genom att synliggöra klimatpåverkan1. 
 
Byggmaterialhandlarna tillstyrker förslaget till föreskrifter om 
klimatdeklarationer för byggnader Dnr 3920/2019.  
Omfattningen av klimatdeklarationer är tydligt avgränsat och definierat vilket gör att 
byggmaterialhandeln kan förutse sina kunders behov av information kring klimatdata och 
förbereda informationsöverföringen för denna.  Vi ser positivt på en ökad kunskap 
gällande miljöprestanda och livscykeldata för de produkter och material som vi saluför 
och tror att klimatdeklarationer kommer att driva utvecklingen av material och 
byggprodukter till att bli ännu bättre ur miljöhänseende.  
 
 

 
1 
https://www.regeringen.se/4a4044/contentassets/3e13a513131b447f8b1e41eddcbbf6b5/klimatdeklarat
ion-for-byggnader-ds-20204.pdf  
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Några kommentarer kopplat till arbetet med klimatdeklarationer  
 
Ökade kostnader för byggprodukter och byggmaterial 
En konsekvens av att klimatdeklarationer blir obligatoriska är att kostnaderna för 
produkterna ökar och en oro är att det kommer att påverka handeln negativt. Ökade 
kostnader för byggmaterialhandeln leder till högre priser. Att höja priserna är i sin tur 
förknippat med en risk att inte ”vinna affären” eller anbudet. Vem ska stå för de ökade 
kostnaderna som det kommer att innebära att ha produktspecifika data? 
 
Förbered branschen i god tid inför att gränsvärden införs år 2027 
Boverket har fått i uppdrag att även ta fram en plan för utveckling av reglerna för 
klimatdeklarationer som omfattar hela livscykeln och gränsvärden vilket kommer få en 
stor påverkan på byggmaterialhandeln. Vi vill därför redan nu poängtera vikten av att 
dessa nya regler redovisas i god tid så att handeln kan förbereda sig på de nya kraven.  
 
Byggmaterialhandlarnas medlemmar behöver till exempel analysera hur krav på 
gränsvärden påverkar kundernas behov av lösningar för att få lägre klimatpåverkan och 
parera kostnader för byggprodukter som riskerar att bli dyrare. Till exempel kan det 
ställas högre krav på anpassade logistiklösningar, mer definierade och exakta mängder, 
eller kanske färdiga blandningar av vissa material. Dessa anpassningar kommer att ställa 
högre krav på handeln att hitta nya arbetssätt och processer för att kunna tillgodose 
kundernas önskemål. 
 
Vi behöver också i god tid få kunskap om vilka moduler och byggnadsdelar som kommer 
att ingå, för att kunna analysera vilka produkter det kommer att bli en ökad respektive 
minskad efterfrågan på så att vi kan ställa tydliga krav på våra leverantörer.   
 
Vilka delar av byggnaden och även byggprocessen som beräkningar skall göras på får 
konsekvenser på vilken typ av underlag vi förväntas kunna leverera till våra kunder. För 
att byggmaterialhandeln ska kunna bidra med rätt information till entreprenören så 
behöver vi veta vilken typ av material som kunderna behöver information om.  
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Monica Björk, vd 
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