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1. Om den svarande Information Boverkets 
hantering av personuppgifter på Boverkets 
webbplats. - Förnamn 

Andreas 

1. Om den svarande Information Boverkets 
hantering av personuppgifter på Boverkets 
webbplats. - Efternamn 

Martinsson 

2. Organisation Svensk Ventilation 

3. E-post Andreas.martinsson@svenskventilation.se 

4. Vilken/vilka roller brukar du/ditt företag 
vanligen ha inom husbyggande? (Flera 
alternativ är möjliga.) 

annat 

5. Vilken/vilka befattningar har du inom 
företaget? (Flera alternativ är möjliga.) 

miljöansvarig 

5. Vilken/vilka befattningar har du inom 
företaget? (Flera alternativ är möjliga.) 

annat 

7. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
tidpunkt för införande (år 2025)? 

ja 

8. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
vilka byggdelar som omfattas? 

nej 

9. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Vi tycker den studie som gjorts för införande 
av gränsvärde är bra och väl genomförd. 
Gränsvärden är nödvändiga för att minska 
klimatpåverkan från byggsektorn. 
 
Det är beklagligt att Boverket har valt att inte 
utvärdera vilka delar av livscykeln som 
beaktas. Vid val av produkter måste hela 
livscykeln A-D omfattas för att inte 
suboptimera byggnader samt motarbeta 
annan lagstiftning och andra mål. Enligt EN 



15804 är det krav på att A1-A3, C och D ska 
ingå. Modul B och C i livscykeln baseras på 
scenario vilket ökar komplexiteten. Därför 
måste Boverket prioritera framtagande av 
scenario samt utarbeta en plan för hur C och D 
kan bli en del av klimatdeklarationen. 
Danmark och Finland har valt att titta på hela 
livscykeln vilket borde tala för att de utarbetat 
metoder för hantering av scenarios. 
Byggmaterialföretagen tillhandahåller digitala 
lösningar för att simulera energi och 
inneklimat för att öka förståelsen data för den 
specifika byggnaden. Mängden specifika data 
för byggprodukter har ökat markant senaste 
året och den kunskap som finns idag blir inte 
en del av klimatdeklarationslagen.  
 
En stor del av byggnaders klimatpåverkan 
ligger i användningsfasen. Därför måste 
produkter väljas som bidrar till energismarta 
byggnader, har lång RSL, låg påverkan i 
framställning men som också går att återbruka 
och återvinna. Gränsvärdet kan alltså leda till 
minskade utsläpp i byggnationsfasen, men 
ökade utsläpp sett till hela byggnadens livstid.  
 
Produkter med exempelvis lägre u-värden och 
intelligent behovsstyrning som bidrar till att 
sänka byggnadens klimatpåverkan under 
livscykeln kan väljas bort då de har högre 
utsläpp i A1-A5. Energieffektiviseringsförslag 
kommer strida mot förslag att förbättra 
klimatdeklarationen. EPBD kräver att EU-
länderna måste se till att alla nya byggnader är 
nära noll-energibyggnader. Det betyder att 
BBR, EPBD och Klimatdeklarationen kan 
motarbeta varandra.  
 
Genom att inkludera modul C och D vid val av 
produkter kommer vi påskynda omställningen 
till cirkulär ekonomi och därmed minska 
utsläpp och avfall avsevärt. Utformning av 
lagförslaget tar ingen hänsyn till slutskedet för 



produkter och byggnader, därmed riskeras 
avfall till deponi och förbränning att öka. 
Boverket har också fått i uppdrag av 
Regeringen att utveckla arbetet med 
omställningen till en cirkulär ekonomi i 
byggsektorn. I dagarna släppte också IVL en ny 
rapport ”Klimatnyttan med 
materialåtervinning av byggavfall” med syfte 
att underlätta beräkningen av klimatvinsten 
med materialåtervinning av byggmaterial. Alla 
dessa regelverk, färdplaner och studier som 
finns och tas fram måste linjera med varandra.  
 
Utformningen av klimatdeklarationslagen och 
EU Taxonomin strider mot varandra. 
Produkter som klassas hållbara enligt EU 
Taxonomin kan väljas bort när bara A1-A5 
studeras. Även Taxonomin hänvisar till att hela 
livscykeln ska beräknas för nya byggnader.  

10. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Vi ser positivt på att driva på utvecklingen av 
klimatsmarta produkter med innovativ och 
cirkulär design. Men utformningen av 
grunderna i lagförslaget tar bort incitamentet 
att utveckla produkter som förbättrar 
energieffektiviteten samt omställningen till 
cirkulära affärsmodeller. Genom att begränsa 
gränsvärdena till A1-A5 får vi snedvriden 
konkurrens och vissa material premieras 
framför andra på felaktiga grunder. 

11. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Plan för hur hela livscykeln kan inkluderas i 
Klimatdeklarationen och gränsvärdena. 
Prioritet på hur scenario i modul B och C ska 
hanteras. 
 
Vi önskar se en tydligare definition för nedan:  
Vilken data är det man tittar på, GWP? I EN 
15804+A2 2019 användas andra begrepp som 
GWP-total. Är dessa siffror jämförbara med 
GWP-värden i Boverkets klimatdatabas? 
Vilka produkter ingår i en klimatskärm? 
Vad är en klimatförbättrad produkt? 



Vad ingår i installationer? 
Vilka byggnader anses som special? 

15. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

16. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

17. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

22. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

23. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

24. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

25. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

26. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

27. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

30. Om du svarade ja på föregående fråga, på 
vilket sätt kan det bli problem? 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

32. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Enligt fråga 9. Gränsvärdet måste gälla hela 
livscykeln!  

33. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Enligt fråga 10.  

34. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

35. Finns det behov av att digitalisera 
processer för att rationellt hantera framtida 
lagkrav om gränsvärden? 

ja 

36. Om du svarade ja på föregående fråga om 
behov av att digitalisera processer, vilka 

För att hantera den ökade mängd data som 
behövs i hela värdekedjan måste 



processer gäller det? Skriv kommentar 
nedan. 

standardiserade mallar finnas för att dela 
produktinformation. Specifika klimatdata är 
komplext och det är stor risk att jämföra 
produkter på fel grunder, ex beräkningar 
bygger inte på samma standarder eller olika 
enheter har använts. Kommande krav om 
produktpass måste hantera detta. 

37. Kommer införande av gränsvärden att 
innebära problem med 
konkurrensutsattheten på byggmarknaden 
för din organisation? 

6 

38. Kommer införande av gränsvärde att 
påverka byggkostnaderna? 

5 

39. Kommer införande av gränsvärden att 
påverka att byggkostnaderna ökar eller 
minskar? 

ökar 

40. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
alternativ 1? 

nej 

41. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
alternativ 2? 

ja 

42. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
att typiska värden bör baseras på 
medelvärdesdata? 

ja 

43. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Krav om viss mängd specifika data skulle 
påskynda utveckling av mer hållbara 
produkter.  
 
Schabloner för installationer behövs, men det 
bör finnas krav om viss mängd specifika data. 
2025 kommer den typen av data att finnas då 
marknadskravet är tuffare än 
klimatdeklarationslagen 2025. 

44. Om konservativa värden fortsatt används 
i klimatdatabasen, är 25% även 
fortsättningsvis en rimlig nivå för påslag? 

ja 

45. Är det rimligt att även fortsättningsvis ha 
med ”klimatförbättrade” produkter i 
Boverkets klimatdatabas? 

ja, men enbart om det krävs verifikat om man 
nyttjar detta värde i beräkningen 



46. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

För att skapa incitament för 
byggmaterialleverantörerna att arbeta med 
att minska sin klimatpåverkan krävs det att 
den databas med generiska data som Boverket 
kommer tillhandahålla är tydligt sämre än 
specifika data från byggmaterialleverantören. 
Vi ser ändå konservativa data som en väg 
framåt i ett initialskede då risken annars är att 
det blir för omständligt för många framför allt 
mindre tillverkare att administrera det här 
kravet. 

47. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av förslaget? Skriv 
kommentar. 

Boverkets klimatdatabas måste utökas med 
fler produkter.  
Tydliga riktlinjer om hur schablon data för 
installationer kan kombineras med specifika 
data.  

48. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
ingående byggdelar i den utökade 
klimatdeklarationen? 

nej 

49. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
användningen av schabloner? 

nej 

51. Har du förslag på alternativ utformning, 
skriv kommentar. 

Se fråga 9 för kommentarer som solceller, 
samt fråga 43 och 47 för schabloner.  

52. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Fler produkter från Svensk Ventilations 
tillverkande medlemmars sortiment kommer 
inkluderas 2025 vilket är positivt, men om inte 
hela livscykeln beaktas kommer vi bli negativt 
påverkade. Energieffektiva och högkvalitativa 
produkter kommer missgynnas till förmån för 
produkter med lägre påverkan i A1-A5 vilket 
strider mot BBR och EPBD. 

53. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av ovanstående 
förslag? Skriv kommentar. 

Definitioner för vad som omfattas exakt av de 
olika byggdelar som ingår i 
klimatdeklarationen. 

56. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

57. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 



58. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av ovanstående 
förslag? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

59. Bör kompetenskrav ställas på den som 
ska genomföra klimatdeklarationen t.ex. 
certifiering? 

ja 

60. Om kompetenskrav ställs på den som ska 
genomföra klimatdeklaration, vilka 
konsekvenser får det för din organisation? 
Skriv kommentar. 

Materialtillverkare investerar mycket i 
framtagandet av specifika data vilka också 
kräver tredjepartsverifiering, en del data går 
dock ej att få fram då underleverantörer ej vill 
släppa denna, varför 100% ej kan deklareras i 
alla lägen. Klimatdeklarationer är komplext så 
väl som analysen av produktdata vilket ställer 
stora krav på kompetens. Idag jämförs data på 
EPD på felsätt vilket leder till snedvriden 
konkurrens.  

62. Vilka konsekvenser skulle en 
tredjepartsgranskning få för din organisation? 
Skriv kommentar. 

Antingen bör man ha certifiering eller 
tredjepartsgranskning båda blir lite väl 
mycket. Någon verifiering bör finnas likt det 
finns för EPD. Dock måste det ske tids- och 
kostnadseffektivt.  
 
Kostnaden för slutanvändaren kommer öka 
p.g.a. ökade krav på dokumentation. 

63. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
införande av klimatdeklaration vid 
ombyggnad? 

ja 

65. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
systemgränser, alternativ 1 (A1-A4 + A5 
spill)? 

nej 

66. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
systemgränser, alternativ 2 (A1-A3)? 

nej 

67. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
klimatnytta jämfört med den administrativa 
bördan? 

ja 

68. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

En den av EU Green Deal är renovering av 
befintligt byggnadsbestånd för att minska 
energiförbrukning och därmed också 
klimatpåverkan. Det är därför av yttersta vikt 
att ombyggnationer inkluderas i lagen, men 



även här måste hela livscykeln beaktas så 
andra mål och förfaranden uppfylls. Samma 
argumentation som under fråga 9 gäller även 
ombyggnation.  
 
Vi ser en stor ökning av cirkuläritet inom 
byggbranschen vilket måste fortsätta för att 
uppnå Sveriges klimatmål. Införandet av 
ombyggnationer i lagen får inte hindra denna 
utveckling.  

69. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Om hela livscykeln beaktas får det positiva 
konsekvenser. Se mer under fråga 10. 

70. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av ovanstående 
förslag? Skriv kommentar. 

Tydliga riktlinjer om cirkuläritet tex återbruk 
och hur dessa ska beräknas i 
klimatdeklarationen.  

74. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

75. Vilka konsekvenser får förslaget för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

76. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av ovanstående 
förslag? Skriv kommentar. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

77. Finns alternativa sätt att definiera 
systemgränsen för 
markarbeten/grundförstärkning? Beskriv 
gärna. 

Inget vi från Svensk Ventilation kan svara på. 

78. Utveckling av klimatdatabasen avseende 
resurser som finns i tillkommande byggdelar 
och i ombyggnadsprojekt. 

1 

79. Utveckling av klimatdatabasen avseende 
klimatdata för tillkommande livscykelskeden 
i den utökade klimatdeklarationen 

1 

80. Utveckling av klimatdatabasen med data 
för biogen kolinlagring 

3 

81. Utveckling av klimatdatabasen med 
borttagande av konservativ data i 
klimatdatabasen (om alternativet med 
övergång till typisk data väljs) 

3 



82. Utveckling av klimatdatabasen med 
översyn av nivå för konservativ data i 
klimatdatabasen (om alternativet med 
konservativ data väljs) 

3 

83. Utveckling av klimatdatabasen med 
utveckling av klimatdatabasen med 
schablonvärden för klimatpåverkan för de 
byggdelar där detta är aktuellt. 

2 

84. Utveckling av kunskap om klimatpåverkan 
från tillkommande byggdelar (tex 
installationer) och framtagande av 
schabloner. Schablonerna för byggdelarna 
ska gärna vara uppdelade på olika delar (VVS, 
sprinkler, el etc) istället för sammanslagna för 
att uppmuntra till beräkningar av delar av 
byggdelen även om man inte har data för allt. 

1 

85. Utveckling av kunskap för A5 Energi. 2 

86. Utveckling av kunskap om klimatpåverkan 
från ytterligare byggnadstyper, med målet att 
sätta gränsvärde specifikt för byggnadstypen. 
Prioriterade byggnadstyper kan vara hotell, 
vårdbyggnader (exkl. sjukhus), handel, 
idrottshallar och kultur. 

2 

87. Utveckling av kunskap om verifiering av 
föreslagna gränsvärdesnivåer med hjälp av 
registrerade klimatdeklarationer. 

2 

88. Utveckling av kunskap om justering av 
gränsvärden utifrån ovanstående ny kunskap. 

2 

90. Uppdatering av 
klimatdeklarationsregistret med uppgifter 
som möjliggör analys av klimatpåverkan från 
olika typer av markarbeten. 

3 

91. Utveckling av regelverket och detaljerad 
vägledning. 

1 

92. Informationsinsatser kopplat till nytt 
regelverk inklusive begreppet ombyggnad. 

1 

93. Informationsinsatser med exempel på 
lösningar för minskad klimatpåverkan. 

1 



94. Informationsinsatser om beställarstöd. 1 

95. Finns det ytterligare någon åtgärd som 
behövs för att underlätta införandet av 
förändringar i regelverket? Skriv kommentar. 

Tydliga guider hur detta ska göras i praktiken, 
samt tydlig information om tidsplanering 2025 

96. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
ingående delar av livscykeln? 

nej 

97. Anser du att förslaget är rimligt avseende 
separat redovisning av bundet förnybart 
biogent kol? 

ja 

99. Har du förslag på alternativ utformning? 
Skriv kommentar. 

Danmark och Finland inkluderar hela livscykeln 
från början i deras motsvarigheter till 
Klimatdeklarationslagen. Vi vidhåller att detta 
är rätt väg att gå för att klara av omställning 
till en mer hållbar byggbransch. 
 
Nedan är samma argumentation som för fråga 
9: 
Det är beklagligt att Boverket har valt att inte 
utvärdera vilka delar av livscykeln som 
beaktas. Vid val av produkter måste hela 
livscykeln A-D omfattas för att inte 
suboptimera byggnader samt motarbeta 
annan lagstiftning och andra mål. Enligt EN 
15804 är det krav på att A1-A3, C och D ska 
ingå. Modul B och C i livscykeln baseras på 
scenario vilket ökar komplexiteten. Därför 
måste Boverket prioritera framtagande av 
scenario samt utarbeta en plan för hur C och D 
kan bli en del av klimatdeklarationen. 
Danmark och Finland har valt att titta på hela 
livscykeln vilket borde tala för att de utarbetat 
metoder för hantering av scenarios. 
Byggmaterialföretagen tillhandahåller digitala 
lösningar för att simulera energi och 
inneklimat för att öka förståelsen data för den 
specifika byggnaden. Mängden specifika data 
för byggprodukter har ökat markant senaste 
året och den kunskap som finns idag blir inte 
en del av klimatdeklarationslagen.  
 
En stor del av byggnaders klimatpåverkan 
ligger i användningsfasen. Därför måste 



produkter väljas som bidrar till energismarta 
byggnader, har lång RSL, låg påverkan i 
framställning men som också går att återbruka 
och återvinna. Gränsvärdet kan alltså leda till 
minskade utsläpp i byggnationsfasen, men 
ökade utsläpp sett till hela byggnadens livstid.  
 
Produkter med exempelvis högre u-värden 
och intelligent behovsstyrning som bidrar till 
att sänka byggnadens klimatpåverkan under 
livscykeln kan väljas bort då de har högre 
utsläpp i A1-A5. Energieffektiviseringsförslag 
kommer strida mot förslag att förbättra 
klimatdeklarationen. EPBD kräver att EU-
länderna måste se till att alla nya byggnader är 
nästan noll-energibyggnader. Det betyder att 
BBR, EPBD och Klimatdeklarationen 
motarbetar varandra.  
 
Genom att inkludera modul C och D vid val av 
produkter kommer vi påskynda omställningen 
till cirkulär ekonomi och därmed minska 
utsläpp och avfall avsevärt. Utformning av 
lagförslaget tar ingen hänsyn till slutskedet för 
produkter och byggnader, därmed riskeras 
avfall till deponi och förbränning att öka. 
Boverket har också fått i uppdrag av 
Regeringen att utveckla arbetet med 
omställningen till en cirkulär ekonomi i 
byggsektorn. I dagarna släppte också IVL en ny 
rapport ”Klimatnyttan med 
materialåtervinning av byggavfall” med syfte 
att underlätta beräkningen av klimatvinsten 
med materialåtervinning av byggmaterial. Alla 
dessa regelverk, färdplaner och studier som 
finns och tas fram måste linjera med varandra.  
 
Utformningen av klimatdeklarationslagen och 
EU Taxonomin strider mot varandra. 
Produkter som klassas hållbara enligt EU 
Taxonomin kan väljas bort när bara A1-A5 
studeras. Även Taxonomin hänvisar till att hela 
livscykeln ska beräknas för nya byggnader.  



100. Vilka konsekvenser får det för din 
organisation? Skriv kommentar. 

Vi ser positivt på att driva på utvecklingen av 
klimatsmarta produkter med innovativ och 
cirkulär design. Men utformningen av 
grunderna i lagförslaget tar bort incitamentet 
att utveckla produkter som förbättrar 
energieffektiviteten samt omställningen till 
cirkulära affärsmodeller. Genom att begränsa 
gränsvärdena till A1-A5 får vi snedvriden 
konkurrens och vissa material premieras 
framför andra på felaktiga grunder.  

101. Vilka åtgärder krävs från staten för att 
underlätta införandet av ovanstående 
förslag? Skriv kommentar. 

Viktigt att det finns tydliga mallar och guider 
hur detta ska göras i praktiken, samt en tydlig 
informationskampanj om att detta är 
tidigarelagt till 2025 istället för 2027.  

 


