
  1(4) 

 

 

2015-04-30 
 

 

Postadress Servicebolag Telefon E-post 

Box 5054, 102 42  Stockholm Sveriges Byggindustrier 08-698 58 00 info@bygg.org 
 Service AB   

Besöksadress Organisationsnr Telefax Internet 

Storgatan 19 556061-2524 08-698 59 00 www.bygg.org 
 

 

 

Naturvårdsverket 

 

 

 

 

Sveriges Byggindustriers synpunkter på utkast till 
rapporten ”Planera för hållbar stadsutveckling” (FU15) 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-

organisation och organiserar ungefär 3100 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  

Sveriges Byggindustrier har tagit del av utkastet till rapporten ”Planera för hållbar 

stadsutveckling” och vill framföra nedanstående synpunkter.  

Sammanfattning 

 Sveriges Byggindustrier efterlyser bättre samordning mellan ansvariga myndigheter, 

t.ex. Kemikalieinspektionen, Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, vad 

gäller styrmedel för hållbart byggande. Just nu verkar de berörda myndigheterna ta 

fram förslag som delvis drar åt olika håll. 

 Sveriges Byggindustrier tar kraftfullt avstånd från skrivningarna om att upphäva 

stoppbestämmelsen. Byggreglerna måste vara åtminstone nationella och ännu hellre 

nordiska. Kommunala byggregler fördyrar byggandet, hämmar konkurrensen, 

försvårar teknikutveckling samt bromsar näringslivets energi- och klimatarbete. 

Stoppbestämmelsen hindrar inte byggherrar, varken offentliga eller privata, från att 

ställa hur långtgående energi- och miljökrav de vill på byggnadsverken de beställer, 

så länge övriga lagkrav är uppfyllda. Kommuner som vill ”gå före” kan göra det 

genom direktiv till sina bostads- och övriga fastighetsbolag. 

 Sveriges Byggindustrier saknar en konsekvensanalys av förslagen. Konsekvens-

analysen måste inkludera kostnader och regelbörda för näringslivet samt effekter på 

bostadsbyggandet.  

 I övrigt vill vi lyfta fram några exempel på hur byggbranschen arbetar med t.ex. 

utfasning av farliga ämnen. 
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Synpunkter på förslagen avsnitt för avsnitt 

2.2 Vi ska nå miljömålen 

MILJÖGIFTER 

Det anges i utkastet att det idag inte finns något ”allmänt använt system för att hålla reda 

på vilka material och ämnen som ingår i byggnader”. Det stämmer inte, lite beroende på 

vad man lägger in i ordet ”allmänt”. Byggbranschen har utvecklat och börjat använda 

åtminstone tre olika system för miljöbedömning och dokumentation av inbyggda 

produkter och material.  

MARKANVÄNDNING OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Vi undrar vad som menas med skrivningen om att ekosystemtjänster kan bidra till isolering 

av byggnader. Det behöver förtydligas.  

4.3 Vad gör staten? 

I texten refereras till Boverkets strategi för God bebyggd miljö, vilken är på remiss just 

nu. Sveriges Byggindustrier anser att det är olyckligt att det nu är två olika myndigheter 

som till synes kör varsitt parallellt race för att nå miljömålen. Vi efterlyser en tydligare 

samordning av myndigheternas arbete och en tydligare kommunikation med omvärlden 

om hur de olika pusselbitarna som staten håller på med hänger ihop. Det är möjligt att 

ansvarsfördelningen är tydlig och klar för myndigheterna sinsemellan, men det är svårt 

för våra medlemmar som vill bidra till miljömålen att veta vem det är som bestämmer 

och vad som kommer att gälla framöver. 

6.1 Styr mot miljömålen 

Stycket om miljögifter i byggnader är otydligt formulerat. Vad avses med ”externa 

effekter” i detta sammanhang? Vidare hävdas det att lösningen sannolikt inte är 

ekonomiska styrmedel kopplade till produktion eller konsumtion. Hur rimmar det med 

Kemikalieinspektionens föreslagna kemikalieskatt? Vi instämmer inte heller i att 

problemen främst är av historisk karaktär. Visst har vi haft ”skräckexempel” i historien 

som vi tror och hoppas inte kommer att upprepas med bättre kunskap. Även nya 

material innehåller ämnen med farliga egenskaper och här arbetar byggbranschen 

proaktivt med utfasning av ämnen med oönskade egenskaper redan innan lagreglering 

finns på plats. 

6.2.1.5 UPPHÄV STOPPBESTÄMMELSEN 

Sveriges Byggindustrier tar kraftfullt avstånd från skrivningarna om att upphäva 

stoppbestämmelsen. Byggreglerna måste vara åtminstone nationella och ännu hellre 

nordiska, definitivt inte kommunala. Kommunala byggregler fördyrar byggandet, 

hämmar konkurrensen mellan byggföretagen, försvårar och fördyrar teknikutveckling 

samt bromsar näringslivets egna energi- och klimatarbete. Det stämmer inte som 

Naturvårdverket påstår att ”stoppbestämmelsen försvårar möjligheterna att utveckla ett 

mer energisnålt byggnadsbestånd”. Det är rent ut sagt lögn. Stoppbestämmelsen hindrar 
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inte några byggherrar, varken offentliga eller privata, från att ställa hur långtgående 

energi- och miljökrav de vill på byggnadsverken de beställer, så länge övriga lagkrav är 

uppfyllda. (Det kan finnas vissa begränsningar i LOU för offentliga aktörer men det har 

ingenting med stoppbestämmelsen att göra.) Kommuner som vill ”gå före” kan göra det 

genom direktiv till sina bostads- och övriga fastighetsbolag. 

Att dessutom även föreslå att ändra PBL så det blir möjligt för kommuner att ställa (sär-) 

krav även på privat mark skulle vara ett radikalt ingrepp i den privata äganderätten.  

Det är extra anmärkningsvärt att Naturvårdsverket tar upp denna fråga samtidigt som 

Boverket håller på att ta fram ett förslag om dramatiskt skärpta nationella energikrav på 

byggnader. Återigen tycks det brista i samordningen med andra myndigheter.  

Därutöver pågår en förstudie (på uppdrag av Nordiska ministerårdet) om samordning av 

byggregler på nordisk nivå. Att då föreslå en tillbakagång till kommunala byggregler ter 

sig väldigt konstigt i våra ögon.  

Vi har dessutom en skenande bostadsbrist i våra storstadsregioner. Den kommer att 

ytterligare försvåras med kommunala byggregler. 

6.3.4 KRETSLOPPSANPASSADE SYSTEMLÖSNINGAR 

Sveriges Byggindustrier vill lyfta frågan om de befintliga avloppssystem där 

avloppsvatten och dagvatten transportetras i samma ledningar. Med ökande nederbörd 

ökar risken för översvämningar och bräddning av förorenat vatten till sjöar och 

vattendrag. Vi tror att det behövs en strategi för att åtgärda dessa befintliga system. 

6.3.5. RESURSSNÅLA OCH GIFTFRIA BYGGEN 

Sveriges Byggindustrier instämmer i att vi behöver öka användningen av återvunnet 

byggmaterial. Det är dock en utmaning att göra detta och samtidigt upprätthålla högt 

ställda kvalitetskrav, t.ex. vad gäller hållfasthet. Hur ska detta garanteras?  

Arbetet med att redovisa klimat- och energibelastning av byggprodukter och vilka 

ämnen som ingår i produkterna drivs av byggsektorn. Förutsättningarna för redovisning 

och bedömning skiljer sig radikalt åt mellan produktnivån och byggnadsverksnivån. Det 

är mycket mer komplext att bedöma, redovisa och maximera miljöprestanda på 

byggnadsverksnivå. Till exempel beroende på att material kan växelverka med varandra 

och substitution av en viss byggprodukt kan få design- och konstruktionsmässiga 

konsekvenser. 

7.1.5 UPPHÄV STOPPBESTÄMMELSEN 

Sveriges Byggindustrier tar som sagt kraftfullt avstånd från skrivningarna om att 

upphäva stoppbestämmelsen. Ett borttagande skulle inte öka möjligheterna att att nå 

miljökvalitetsmålen utan snarare försvåra näringslivets systematiska miljöarbete. 

Kommuner som vill gå före kan, även med en stoppbestämmelse, göra det i sin roll som 

beställare. I övrigt, se kommentarer under 6.2.1.5 ovan. 
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7.4.2 STÖD FÖR KLIMATINVESTERINGAR OCH 7.4.3 UPPRUSTNING AV OMRÅDEN I 

MILJONPROGRAMMET 

Sveriges Byggindustier är bekymrade över att regeringen vill ge investeringsstöd till 

energi- och klimatåtgärder. Vi har sett det förut och även om intentionen är god har 

byggbranschen dåliga erfarenheter av investeringsstöd. De leder till en ryckig 

byggmarknad, ökade kostnader och öppnar upp för fusk med hur åtgärder bokförs. Dålig 

uppföljning av åtgärdernas verkliga miljöeffekt och avsaknad av sanktioner för dem som 

inte levt upp till kraven för att få stöd (alternativt projektmålen) är ytterligare faktorer 

som har gjort att vi är negativt inställda till stöd.  

Konsekvensanalys 
Vi saknar en konsekvensanalys av förslagen i sin helhet. Vi förutsätter att en 

konsekvensanalys, inklusive, men inte begränsat till, bedömning av påverkan på 

byggkostnader, effekter på bostadsbyggandet och eventuella konflikter med andra krav 

och förslag, ingår när uppdraget redovisas till Regeringskansliet. 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till energi- och miljöchef  

Maria Brogren på 0761-360910 eller maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se.  

 

Med vänlig hälsning 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

 

Maria Brogren 
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