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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2020-04-28 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 165  

Yttrande över promemorian 
Klimatdeklaration för byggnader 

KSN-2020-00668 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration för byggnader till 

Uppsala kommun för yttrande senast 6 maj 2020.  

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för 
byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och 
bygglagen.  Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av 

byggnader genom att synliggöra denna påverkan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020 

• Bilaga 1, Yttrande över promemorian Klimatdeklaration av byggnader 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 23 april 2020 
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Yttrande över promemorian 
Klimatdeklaration för byggnader (Ds 2020:4) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration för byggnader till 
Uppsala kommun för yttrande senast 6 maj 2020.  

 
I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för 
byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och 

bygglagen.  Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av 
byggnader genom att synliggöra denna påverkan. 

 
Promemorian kan läsas i sin helhet via följande länk: 

https://www.regeringen.se/490dc6/contentassets/3e13a513131b447f8b1e41eddcbbf6
b5/klimatdeklaration-for-byggnader-ds-20204.pdf 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn och jämställdhet anses inte relevanta i ärendet. 
Näringslivsperspektivet har beaktats. 

Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 23 april 2020 och ställt sig bakom 
yttrandet med nämndens kompletteringar. Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-27 KSN-2020-00668 

  
Handläggare:  

Rickard Hultberg 
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Föredragning 

Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget i Finansdepartementets promemoria 

(Ds 2020:4). Kommunen vill framföra synpunkter gällande definitioner av byggnader 

som ska undantas av kravet, om huruvida kommunen ska utreda om kravet ska ställas 

redan innan startbesked, om hur Boverket ska meddela kvittens av inlämnad 

klimatdeklaration samt hur klimatdeklarationer ska tillgängliggöras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020 

• Bilaga 1, Yttrande över promemorian Klimatdeklaration av byggnader 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 23 april 2020 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Yttrande över promemorian 
Klimatdeklaration av byggnader  

 

Uppsala kommun ser positivt på förslaget om en ny lag för klimatdeklaration för 

byggnader. Kommunen önskar dock framföra följande synpunkter gällande förslaget: 

Definitioner av undantagen på krav på klimatdeklaration. Här ser kommunen framför 

allt industrianläggningar och verkstäder som problematiska. Det är vanligt att 

byggnader uppförs där det finns både produktionsdelar och kontorsdelar (även med 

ytor som hyrs ut till externa hyresgäster). Kommunen anser att det kan behövas en 

vägledning från Boverket för att klargöra hur definitionen ska se ut. 

Om krav ska ställas på att klimatdeklaration ska inlämnas bör det komma med i 

startbeskedet (se PBL 10 kap 24 §). Kommunen anser att det bör klargöras om 

byggnadsnämnden ska ställa krav på byggherren att redan inför tekniskt samråd 

klargöra om klimatdeklaration ska eller inte ska inlämnas. 

Klimatdeklarationen ska upprättas enligt föreskrifter som ska meddelas av Boverket. 

Kommunen anser att det behöver klargöras om byggnadsnämnderna behöva 

säkerställa klimatdeklarationens kvalitet. Om byggnadsnämnderna ska avgöra 

klimatdeklarationens giltighet bör tydliga riktlinjer tas fram av Boverket. Om Boverket 

ska kvalitetsgranska klimatdeklarationer för att avgöra giltighet innan kvittens utfärdas 

finns risk för fördröjning innan slutbesked kan utfärdas. Kommunen anser att det är av 

största vikt att införandet av en lag för klimatdeklaration för byggnader sker på ett sätt 

som inte fördröjer byggprocessen. 

För att underlätta byggherrars hantering av klimatdeklarationer anser kommunen att 

en elektronisk tjänst ska finnas på plats när lagen införs. Tjänsten kan med fördel 

 Datum: Diarienummer: 

 2020-04-27 

 

KSN-2020-00668 

 

265414 Lotta Vestin Finansdepartementet     

   Fi2020/00475/BB 

Handläggare:   fi.remissvar@regeringskansliet.se  

Rickard Hultberg 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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utformas på ett sätt som möjliggör att kvittens utfärdas direkt när uppgifter om 

klimatpåverkan inlämnats. 

I rollen som beställare kan kommuner vid upphandling komma att ställa krav på 

begränsning av byggnaders klimatpåverkan. Kommunen anser att detta bör beaktas 

vid utformningen av lag för klimatdeklaration för byggnader. 

Kommunen anser slutligen att klimatdeklarationer för byggnader kan bli ett bra 

verktyg för kommunernas energi- och klimatrådgivning. Det är då önskvärt att 

resultaten är tillgängliga och åskådliga. Resultaten bör vara visualiserade på ett tydligt 

sätt för att visa mer detaljer än en slutsiffra. Resultaten bör tillgängliggöras i en öppen 

och sökbar databas. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 93

Yttrande över promemorian
Klimatdeklaration för byggnader

PBN-2020-00042

Beslut

Plan-och byggnadsnämnden beslutar

1. attföreslå kommunstyrelsen att avge yttrande till Finansdepartementet enligt
ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration för byggnader till
Uppsala kommun för yttrande senast 6 maj 2020.

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för
byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan-och
bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av
byggnader genom att synliggöra denna påverkan.

Promemorian kan läsas i sin helhet via följande länk:

https://www.regeringen.se/490dc6/contentassets/3e13a513131b447f8b1e41eddcbbf6
b5/klimatdeklaration-for-byggnader-ds-20204.pdf

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020
Bilaga: Yttrande över promemorian Klimatdeklaration av byggnader

https://www.regeringen.se/490dc6/contentassets/3e13a513131b447f8b1e41eddcbbf6b5/klimatdeklaration-for-byggnader-ds-20204.pdf
https://www.regeringen.se/490dc6/contentassets/3e13a513131b447f8b1e41eddcbbf6b5/klimatdeklaration-for-byggnader-ds-20204.pdf
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