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Hållbart byggande

• Cirkulärt byggande
• Klimatdeklarationer
• Byggregler



Cirkulärt byggande

Samarbete med de Nordiska länderna 
angående Cirkulärt byggande
• Kunskapssammanställning
• Goda exempel
• Risker

Följer ”Tematiskt samverkansinitiativ LU” och 
diverse andra projekt



Klimatdeklarationer

Lag 2021:787 om Klimatdeklaration för 
byggnader.
Gäller för vissa byggnader från 2022, 
A1-A5. 



Byggskedet
A1–3 Produktskede och A4–5 Byggproduktionsskede 
enligt SS-EN 15978 Miljöprestanda för byggnader

Redovisning av klimatpåverkan från 
byggskedet för nya byggnader
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Vilka byggnader omfattas av kraven?

• Nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov omfattas av 
kravet

Undantag
• Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att 

användas i högst två år
• Byggnader för industri och verkstadsändamål 
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande 

näring
• Byggnader med bruttoarea mindre än 100,0 kvadratmeter 
• Byggnader som är avsedda för totalförsvaret 
• Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet 
• Byggnader med vissa statliga byggherrar
• Byggnader där byggherren är privatperson och denne uppför 

byggnaden privat



Vilka byggnadsdelar ska ingå?

• bärande konstruktionsdelar
• klimatskärm 
• innerväggar
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Var finns regler om klimatdeklarationer?

Regler kommer att finnas i lag, förordning och föreskrifter:
• Riksdagen beslutade i juni 2021 om Lag (2021:787) om 

klimatdeklaration för byggnader.
• Dessutom har riksdagen beslutat om en ändring i 10 

kap. 34 § PBL (2021:788). Klimatdeklaration införs som 
krav för att få slutbesked. 

• Regeringen beslutade i juli 2021 om Förordning 
(2021:789) om klimatdeklaration för byggnader.

• Boverket har skickat förslag till föreskrifter på EU-
anmälan. Beslut om föreskrifterna väntas fattas till 
hösten 2021.



Filmer



Översyn av Byggreglerna



Grunder i arbetet med översynen

• Byggreglerna skrivs som bindande funktionskrav, utan 
allmänna råd

• Hänvisningar till standarder i byggreglerna tas bort
• Rollfördelningen mellan aktörerna tydliggörs
• Standarder används vid tillämpningen av kraven



Samma komponenter men förändrade 
roller och tydliggjort ansvar



Tidplan för nya byggregler (preliminär)

2021 2022

Skydd mot buller

Hygien hälsa miljö

Säkerhet vid 
användning

Brandskydd

EKS

Lämplighet, tillgänglighet

Energihushållning

2023 2024 2025



Tack för uppmärksamheten
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