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Kommentar/Motivering
”Klimatdeklarationen föreslås omfatta
byggskedet i ett livscykelperspektiv.”
För att undvika suboptimering samt
snedvriden konkurrens mellan
byggmaterial bör större del livscykeln
beaktas direkt. Det är inte tillräckligt att
i ett senare skede utvidga omfattningen.
Finland som är en viktig handelspartner
till Sverige har valt att inkludera fler
delar i och med den så kallade ”Carbon
handprint” metodiken. Olika synsätt
och metodik riskerar att försvåra
handeln mellan länderna.
”Under arbetets gång har det kommit
signaler om att man från EUkommissionen i framtiden kommer att
kräva att produkters miljöpåverkan i
stället redovisas enligt ett annat system,
troligen det som går under
benämningen PEF (Product Environmental Footprint). Boverket följer
utvecklingen inom EU.”
”Miljövarudeklarationen ska vara
tredjepartsgranskad eller motsvarande.”

Ert förslag till ändring
”Klimatdeklarationen föreslås omfatta
byggskedet i ett livscykelperspektiv,
med beaktande av carbon handprint.”

Vi föreslår att Boverket tydligare
öppnar upp för tillämpning av PEF.

Miljövarudeklarationen ska vara
tredjepartsgranskad eller skapad genom
en av EPD-operatör med avseende på
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Vad avses med motsvarande, är det en
så kallad dotter EPD framställd med ett
av EPD-operatör förverifierat EPDverktyg som kan refereras till en
publicerad så kallad moder EPD?
”Det som avses är så kallade EPD:er
framtagna enligt standarden EN
15804.”
”Boverket har som tidigare nämnts låtit
genomföra en intervjustudie med
byggföretag av olika storlek.31
Resultaten kan tolkas som att stöd- och
in-formationsinsatser bör fokusera på
de mindre företagen.”
”Om specifika klimatdata används i
produktskedet ska detta vara i form av
en miljövarudeklaration. Formuleringen
i bestämmelsen avser huvudsakligen så
kallad EPD”
Avser i huvudsak öppnar alltså för
andra alternativ. Vilka då?
I förslaget till föreskrift anges att:
Specifika klimatdata för
transportavstånd, transportslag och
bränslen ska användas åtminstone för
de tre byggprodukter som står för de
största mängderna i vikt.

beräkningsmetod och data förverifierat
EPD-verktyg.

”Det som avses är så kallade EPD:er
framtagna enligt standarden EN 15804
alternativt enligt PEF-metodik.”
Ett stödsystem är ett bra förslag riktat
till små tillverkare. Denna typ av stöd
skulle kunna förmedlas genom
branschorganisationer som
teknikspecifikt stöd till berörda
organisationer.
Specificera vilka andra alternativ som
är möjliga.

Förslaget till föreskrift, samt
bakomliggande lagförslag (Ds 2020:4),
överensstämmer därmed inte med
gällande EU-reglering.
För att undvika handelshinder bör
lagförslag (Ds 2020:4) samt förslaget

till föreskrift anpassas till gällande EUI §4 framgår att Specifika klimatdata
reglering.
ska hämtas från en
miljövarudeklaration:
Specifika klimatdata ska vara från en
miljövarudeklaration som är framtagen
enligt en beräkningsmetod som följer
produktspecifika beräkningsregler med
inventeringsdata ur ett
livscykelperspektiv.
Miljövarudeklarationen ska vara
tredjepartsgranskad eller motsvarande.
Detta krav går inte ihop med vad som
anges på sidan 16 i
konsekvensutredningen:
Överensstämmelse med EU-reglering
Förslagen i föreskrifterna står i
överensstämmelse med de skyldigheter
som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.
För närvarande ger EU-rätten inte
möjlighet att ställa nationella krav på
att en tillverkare av en byggprodukt ska
redovisa prestanda för produktegenskaper som inte finns definierade i
EU:s harmoniserade standard, såsom
klimatprestanda. Att ställa ytterligare
krav är att betrakta som handelshindrande (jämför s. 51 i
lagrådsremissen). Förslaget till

föreskrifter innehåller möjligheten att
använda klimatdata om en byggprodukt
från produktspecifika
miljövarudeklarationer, så kallade
EPD:er. Däremot är det inget krav att
klimatdata från en EPD måste
användas för beräkning av
klimatpåverkan. Det finns möjlighet att
i stället använda generiska klimatdata
från Boverkets klimatdatabas för
klimatdeklarationer.
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Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

”För större aktörer som redan använder
klimatberäkningar som inkluderar
ytskikt kan det medföra viss ökad
administration att behöva ha nya rutiner
för att räkna bort vissa data.”
Tillverkare av byggnadssmide och
stomleverantörer kommer att påverkas
men saknas i listan:
SNI 25.110 (Tillverkning av
metallstommar och delar därav)

Det blir kontraproduktivt att räkna bort
ytskiktet, inkludera därför ytskiktet.

Inkludera och beakta den gruppen av
företag i konsekvensutredningen.

