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Sveriges Byggindustriers remissvar på Naturvårdsverkets underlag 
till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 
 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och 
organiserar ca 3 200 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier har tagit 
del av det remitterade underlaget och vill framföra nedanstående synpunkter. Synpunkterna rör 
framförallt de delar av underlaget som handlar om bygg- och anläggningssektorn. 
 
Allmänna synpunkter 
Sveriges Byggindustrier vill understryka vikten av arbetet med färdplanen. Ett långsiktigt 
visions- och scenarioarbete kan bidra till en förutsägbarhet inom klimatpolitiken, vilket är 
mycket viktigt för  näringslivet. 
 
Rapporten med bilagorna är dock svåröverblickbar. Då underlaget har tagits fram av flera 
myndigheter hade slutrapporten vunnit på en slutlig redigering. Relevanta avsnitt som behandlar 
bygg- och anläggningsbranschen finns t.ex. på ca 20 ställen i rapporten och i bilagorna 4, 6, 7, 
10 och 11. 
 
Avsaknad av ett samhällsbyggnadsperspektiv 
Sveriges Byggindustrier beklagar att rapporten är indelad i sektorer och att utredningen har 
analyserat utsläppsbanor för de olika sektorer som följer dagens politik. Det hade varit 
värdefullt att försöka ha ett mer övergripande helhetsperspektiv, särskilt som uppdraget handlar 
om mycket långsiktiga prognoser. Uppdraget skulle vinna på en bredare analys av samhälls-
byggnadssektorn, som utöver byggnader och lokaler omfattar samhällsplanering, inklusive 
infrastruktur. Här finns även tydliga kopplingar mellan byggnation, samhällsplanering och 
förändrad markanvändning som behöver analyseras ytterligare. 
 
Rapporten blandar ihop ökad energieffektivisering med minskade klimatutsläpp 
Underlaget till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp bör fokusera på just 
klimatpåverkan. Underlagsrapporten konstaterar att energieffektivisering i byggnadssektorn 
spelar en liten roll för utsläppsutvecklingen i Sverige, då användningen av fossila bränslen för 
uppvärmning och el är låg. Ändå berör de föreslagna styrmedel just energieffektivisering och 
inte klimataspekter. Att underlaget blandar ihop effektiviseringsåtgärder och klimatåtgärder på 
detta sätt gör att fokus tas från de områden inom samhällsbyggnadssektorn där åtgärder skulle få 
störst effekt, se nedan.  
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Stor klimatpåverkan från bygg- och anläggningsverksamheter 
Sveriges Byggindustrier anser att rapporten behöver kompletteras med en bredare analys av 
klimatpåverkan från byggsektorn. Sveriges Byggindustrier instämmer i slutsatsen att bostads- 
och servicesektorn kan bli fossilfri långt innan 2050. Däremot kommer det att vara betydligt 
svårare att minska den totala klimatpåverkan av byggnader och anläggningar beräknat på en 
livscykel.  
 
En betydande klimatpåverkan kommer t.ex. från byggtransporter, för vilka inga specifika 
styrmedel föreslås. Sveriges Byggindustrier har tidigare tagit fram rapporten Effektiva 
byggtransporter för att driva på det växande intresset för effektiva godstransporter i 
byggsektorn. Rapporten finns för nedladdning på http://publikationer.bygg.org.  
 
Klimatpåverkan från byggarbetsmaskiner berörs översiktligt i underlaget, men kopplas inte ihop 
med övriga utsläpp vid produktionen som t.ex. arbetsbodar. 
 
Ett annat betydande bidrag till klimatpåverkan kommer från byggmaterial, stål, cement, med 
även bygg- och rivningsavfall. Sveriges Byggindustrier saknar i underlaget en analys av 
klimatpåverkan av byggmaterial. 
 
 
 
Frågor med anledning av denna skrivelse kan ställas till miljöansvarig Danielle Freilich, e-post 
danielle.freilich@bygg.org eller telefon 0708-698 510. 
 
Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 

 
Ola Månsson  
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