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Justeringens plats och tid

Ronnebysalen, kl. 09:00

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild forteckning

Se särskild förteckning

Magnus Pettersson (S)

Justering sker digitalt tisdag 2021-06-01

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Svensson

Ordförande

Roger Fredriksson (M)

Justerare

Magnus Pettersson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-06-01

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-01

då anslaget tas ned 2021-06-24

Förvaringsplats för protokottet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Christoffer Svensson
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Tommy Andersson (S)
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Magnus Persson (M)
Tim Svanberg (C)
Roger Gardell (L)
Nicolas Westrup (SD)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)

Silke Jacob (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C)
Catharina Christensson (S) $änstgör istället för Malin Månsson (S)
Bengt Ake Johansson (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället Gina Hellberg Johansson (SD)
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD).
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S 201 Dnr 2021-000001 101

Val av justerare

$ 202 Dnr 202'l-000141229
Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om
klimatdeklaration av by99nader..............
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Kommunstyrelsen

s 201 Dnr2021-000001 101

Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jiimte ordftirande
justera dagens protokoll.
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s 202 Dnr 2021-000141 229

Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader

Sammanfattning
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till ftirdplan ftir
utveckling av klimatdeklarationer efter 2022 som sammanställts i rapport
2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. Som
ftirslag på yttrande ser Ronneby kommun positivt på ft)rslagen i rapporten.
Förslagen på utökad redovisning i klimatdeklarationerna har ett
livscykelperspektiv ftir en byggnads klimatpåverkan och kommer att
underlätta ftir en omställning till en cirkulär ekonomi. Förslagen i rapporten
innebär också en naturlig utveckling ftjr att harmonisering av regelverken
med övriga nordiska länder, vilket underlättar ftir byggsektorn. Tidsplanen
ftir inftirande av gråinsvärden och utvidgad klimatdeklaration verkar rimlig.
Det saknas någon form av konsekvensanalys ftir hur kommunerna kan
komma att påverkas, särskilt deras bygglovsenheter.

Bedömning
Bakgrund

Den l januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en
byggherre som uppftir en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration.
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett ftirslag till ftirdplan ftir
utveckling av klimatdeklarationer efter 2022 som sammanställts i rapport
2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader.

Remiss

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på ftirslagen eller
materialet i rapporten. Regeringen vill särskilt fa synpunkter på förslaget till
tidplan ftir inftirande av gränsvåirden och utvidgad klimatdeklaration.

Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet via e-post senast den2
juni202r. Kommunstyrelsen sammanträder den l juni 2021 ochdet åir kort
tid innan remissvar ska lämnas. Om kommunstyrelsens arbetsutskott väljer
att inte anta yttrandet som sitt eget, utan skickar det vidare till
kommunstyrelsen, bör paragrafen bli omedelbart justerad på sammanträdet
ftir kommunstyrelsen den I juni 2021.

Justerandes srgn Utdragsbestyrkande
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Förslag på yttrande

Sammanfattning

Ronneby kommun ser positivt på fiirslagen i rapporten och att
klimatdeklarationer som en utveckling kommer att täcka in den absoluta
merparten av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förslagen på utökad
redovisning i klimatdeklarationerna kommer att underlätta ftir en omställning
till en cirkuliir ekonomi. En cirkulär ekonomi har stora möjligheter att
minska klimat- och miljöpåverkan, genom minskad användning av resurser
och en minimering av användandet av jungfruligt material. Förslagen i
rapporten innebär också en naturlig utveckling för att harmonisering av
regelverken med övriga nordiska länder, vilket underlättar ftir byggsektom.
Tidsplanen ftir inftirande av gränsvärden och utvidgad klimatdeklaration
verkar rimlig. Det saknas någon form av konsekvensanalys ftir hur
kommunerna kan komma att påverkas, särskilt deras bygglovsenheter.

Ut a kad r e dov i s ning i klimat deklar at io nerna

Ronneby kommun instiimmer med Boverkets ftirslag att en klimatdeklaration
av en byggnad 2027 skainnehålla en redovisning av klimatutsläpp ftir fler
livscykelskeden och moduler än vad som ingår frän2022. Hela slutskedet,
det vill säga demontering, rivning (C1), transport(C2)
restproduktbehandling (C3) och bortskaffning (C4), bör finnas med ftir att en
cirkulär ekonomi ska göras möjlig.

Ronneby kommun instiimmer även i att det ska blir obligatoriskt att
deklarera positiv klimatpåverkan för byggnaden i form av en separat
deklaration av biogen kolinlagring i träbaserade produkter och att det ska
deklareras nettoexport av lokalproducerad el till elnätet under övrig
miljöinformation.

Val av ytterligare byggnadsdelar

Ronneby kommun anser det viktigt att inkludera även installationer ftir att få
ökat fokus på återvinning även inom detta område för att uppnå en cirkulåir
ekonomi.

Kl imat de kl ar at i on vid omby ggnad

Ronneby kommun ställer sig positiv till att
klimatdeklarationerlklimatkalkyler infiirs vid större ombyggnader, då de ger

Justerandes srgn Utdragsbestyrkande
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upphov till ftirhållandevis stor klimatpåverkan. En definition om vad en
större ombyggnad innebär bör då finnas. Genom att inftira kravet friimjas
även att befintliga byggnader nyttjas effektivt och att byggnader konstrueras
med en flexibel utformning.

Annat att beakta infor genomförande av planen

Ronneby kommun ser det som positivt att myndighetskrav kommer att driva
på utvecklingen av transparenta, tillgängliga och kompatibla digitala verktyg
och lättillgänglig digital information om byggprodukters miljöpåverkan. Det
är positivt om Sveriges möjligheter att ställa krav på miljöinformation ftir
byggprodukter kan utvecklas.

Konselevenser

Under konsekvenser redogörs ftir den samhällsekonomiska nytta genom
klimatdeklarationer som styrmedel samt konsekvenser ftir stat, byggherre
och byggprodukttillverkare men även ftir ägare. Dock saknas någon form av
konsekvensanalys ftir hur kommunerna kan komma att påverkas, särskilt
deras bygglovsenheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
anta ovanstående ftirslag till yttrande som yttrande fran Ronneby kommun.
Kommunstyrelsen justerar ärendet omedelbart.

Arbets utskottets besl ut 2021 -05-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att arfta
ovanstående ftirslag till yttrande som yttrande från Ronneby kommun och att
justera ärendet omedelbart.

Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det ftreligger ett ftirslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordftirande ställer proposition på
arbetsutskottets ftirslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

srgn Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen antar ovanstående ftirslag till yttrande som yttrande fran
Ronneby kommun och att justera åirendet omedelbart.

Exp:

Finansdepartementet (fi .remissvar@re gerin gskansliet. se)

Martina Adelholm, Strategiska samhällsutvecklingsenheten

srgn Utdragsbestyrkande
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