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Klima
atkommu
unerna occh Sverigges Ekoko
ommune
ers remisssvar på
lagpro
omemoriian Tekniiska egen
nskapskrrav och ko
ommunalla
marka
anvisning
gar (S201
13/6411//PBB)
Sammanfattnin
ng
Kommun
nerna är oum
mbärliga kuggar i Sverigees miljö‐ och klimatarbete
e, och det ärr ofta på loka
al nivå
som kreaativa lösninggar tas fram för
f att driva Sveriges miljjöarbete fram
måt. Att stopppa kommun
ner som
vill främjja ett energieffektivt bygggande på eggen mark är att ta bort ettt viktigt ver ktyg för loka
alt
utvecklin
ngsarbete, och rimmar mycket
m
illa m ed energi‐ och klimatmål på natione ll nivå och i EU.
E
Klimatko
ommunerna och Sverigess Ekokommuuner (110 kom
mmuner, fyrra landsting ooch en region) anser
att förslaaget bör avsttyrkas.
Promem
morians lagförslag har sittt ursprung i B
Byggkravsutrredningen, som kritiseratts av många i
samman
nhanget viktiga aktörer. Några
N
exemppel på bristerr är att utred
dningen inte föregicks avv någon
analys om vad som faktiskt
f
är hu
uvudskälen tiill att det bygggs för få bostäder (SKL),, att en analyys av
vilken efffekt energisnåla bostäde
er har på denn långsiktiga samhällsutvvecklingen saaknades, att
beräknin
ngarna i utreedningen inte
e baserades på verkliga byggprojekt
b
(utan
(
iställett på teoretiskka
studier o
och grova up
ppskattningar), att minsk ade livscykelkostnader fö
örbisågs heltt, samt att
utrednin
ngen misslyckades med att
a svara på ffrågan huruvvida den förm
modade kosttnadsökninge
en är ett
problem
m; om dessa merkostnade
m
er verkligen lleder till att färre
f
bostäder byggs. Laggpromemoriians
förslag vvilar med and
dra ord på mycket
m
ostadiig grund.
Ingen tvingar kommu
unerna att sttälla energikkrav utöver BBR:s
B
nivåer. Detta betydder att komm
muner
som har svårt att få bostäder
b
bygggda kan låtaa bli att ställa högre kravv, och kommuuner som ka
an ställa
egna kraav och samtid
digt tillgodosse bostadsbeehoven kan göra
g
detta. Klimatkommu
K
unerna och Sveriges
S
Ekokomm
muner ser in
nte att en laggändring sku lle leda till vaarken billigare eller fler bbostäder.
Klimatko
ommunerna och Sverigess Ekokommuuner ser, utöver dessa allmänna bristter, även en rad
r
specifikaa problem med promemo
orians lagförrslag (dessa beskrivs
b
sena
are i remissvvaret):
 SSveriges tekn
nikutvecklingg riskerar attt avstanna om inte någon
n annan instaans tvingar fram
f
en
fförbättring av
a byggnaderrs miljöpresttanda. Detta leder till en försämrad innternationell
kkonkurrenskkraft på den allt
a viktigare miljöteknikm
marknaden.
 U
Utredningen
n omfattar en
ndast bostädder, men försslaget omfattar alla bygggnadsverk en
nligt 6
kkap PBL. Pro
omemorian beskriver
b
intee vilka konse
ekvenser det kan ge.
 V
Vad som är att
a räkna som
m ett tekniskkt egenskapsskrav respekttive ett utforrmningskrav är inte
h
heller tydligtt. Det är oläm
mpligt att en avtalsklausu
ul kan komm
ma att vara okklar till sin
rrättsverkan och
o beroend
de av sådana bedömningar av vad som är tillåtet och inte.
 K
Kommunen agerar inte nödvändigtvi
n
is i egenskap
p av planmyn
ndighet när dden ställer krrav.
Högre krav än
H
ä BBR kan sttällas mellann två parter vid
v en markö
överlåtelse, ttill skillnad frrån vad
p
promemoriaan anser.
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 N
När Boverkeets allmänna råd hänvisarr till standard
der är dessa dels upphovvsrättsligt skyyddade,
d
dels beslutass de av icke lagstiftande organ. Att de
e allmänna råden
r
med d essa hänvisn
ningar
ssålunda blir tvingande
t
sttrider mot leggalitetsprinccipen.
 A
Avslutningsvvis kan sägas att det är annmärkningsvvärt att departementet åtterigen har satt
s en
m
mycket kort svarstid på en
e remiss meed förslag so
om, om de ge
enomförs, koommer att få
å stora
eeffekter på stadsutveckli
s
ingen.

Prome
emorians huvudsak
kliga inneehåll
Promem
morian inneh
håller ett förrslag till änddring i 8 kap 4 § plan‐ occh bygglagenn, PBL. Förslaget
säger attt en kommu
un inte får sttälla egna krrav på ett byyggnadsverkks tekniska eegenskaper vid
planlägggning, genom
mförande avv detaljplaneer och andraa ärenden enligt plan‐ ooch bygglage
en, PBL.
Om en kkommun änd
då ställer de
enna typ av krav är desssa utan verkan. Förslageet i
Byggkravsutredninggen var att kommunala
k
”särkrav” skkulle förbjud
das i vissa avvtal men
morian justerar det till att regleringeen nu ska gäälla generellt när komm unen tillämpar PBL i
promem
egenskaap av myndigghet. Ändrin
ngarna föresslås träda i kraft
k
den 1 ja
anuari 20155. Promemorrian
innehåller även ett förslag till ny
n lag om koommunala markanvisnin
m
ngar, som vi inte komme
enterar i
detta reemissvar.

Våra synpunkte
er på lagfö
örslaget
Klimatko
ommunerna och Sverigess Ekokommuuner (110 kom
mmuner, fyrra landsting ooch en region)
arbetar aaktivt för en omställning till ett mer eenergieffektivt och klima
atsmart samhhälle. Komm
munerna
är oumb
bärliga kuggaar i Sveriges miljö‐ och kl imatarbete. Att stoppa kommuner
k
soom vill främjja ett
energiefffektivt byggaande på egen mark är at t ta bort ett betydelsefullt verktyg föör lokalt
utvecklin
ngsarbete, och rimmar mycket
m
illa m ed energi‐ och klimatmål på natione ll nivå och i EU.
E
Klimatko
ommunerna och Sverigess Ekokommuuner anser däärför att försslaget bör avvstyrkas.
Bakåtstträvande occh visionslö
öst på ostad
dig grund
Promem
morians lagförslag har sittt ursprung i B
Byggkravsutrredningen, som har kritisserats av många i
samman
nhanget viktiga aktörer. Utredningen
U
har från starten präglatss av att vara bakåtsträvande och
visionslö
ös, möjligen frånsett
f
en önskan
ö
att ökka byggande
et, med en to
otal avsaknadd av idéer om
m hur
byggand
det kan utveccklas för att bidra
b
till eneergi‐ och klim
matmålen, nå
ågot som är hhelt nödvänd
digt om
Sverige sska kunna levva upp till EU
U:s direktiv oom nära nollenergihus (2
2010/31/EU).. Resoneman
ng om
vad som ska förbjudas och stopp
pas har därem
mot fått myccket utrymme i utredninggen, även om
m dessa
vilar på een svag grun
nd. Bland ann
nat påpekadee Sveriges Ko
ommuner occh Landsting att utrednin
ngen inte
föregickss av någon analys om vad
d som faktiskkt är huvudsskälen till att det byggs föör få bostäde
er. Den
undersökte inte helleer vilken effe
ekt energisnååla bostäderr har på den långsiktiga
samhällssutvecklingen. En annan allvarlig brisst är att utred
dningen inte baserade si na beräkninggar på
verkliga byggprojekt, utan iställe
et byggde sinna kalkyler påå teoretiska studier
s
och ggrova
uppskatttningar. Minskade livscykkelkostnaderr till följd av minskad ene
ergiförbrukn ing förbisågss helt.
Lagprom
memorians fö
örslag om attt inskränka dden kommun
nala självstyrelsen vilar m
med andra orrd på
ostadig ggrund.
Enligt kritiker av kom
mmunala ene
ergikrav vid bbyggande påå kommunal mark är kravven ineffektivva och
målsenligt attt begränsa a ntalet utsläp
ppsrätter elle
er att öka skaatten på kold
dioxid
det voree mer ändam
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för att uppnå klimatm
målet. Detta må stämmaa, men det är ju just som en reaktion på bristen på
p
tillräckligga åtgärder av
a den här tyypen från na tionellt håll som kommu
unernas enerrgikrav uppko
ommit!
Lagförsslag utan ön
nskad effek
kt?
Ett av hu
uvudsyftena med byggkravsutredninggen och lagförslaget anges vara att s kapa förutsä
ättningar
för att öka bostadsbyyggandet. Men
M utrednin gen misslyckkades med att leda i beviis huruvida den
d
förmodaade kostnadssökningen ärr ett problem
m; om dessa merkostnade
er verkligen leder till att färre
bostäder byggs. Inge
en tvingar ko
ommunerna att ställa ene
ergikrav utövver BBR:s (föörhållandeviss
generösaa) nivåer. Deetta betyder att kommunner som har svårt
s
att få bostäder
b
bygggda kan låta bli att
ställa kraav utöver BB
BR, och komm
muner som kkan ställa höggre krav och ändå tillgoddose bostadssbehoven
kan göraa detta.
Klimatko
ommunerna och Sverigess Ekokommuuner ser inte hur promem
morians försl ag skulle led
da till
varken b
billigare ellerr fler bostäde
er. Resultateet kan iställett förväntas bli dyrare löp ande kostna
ader,
bland an
nnat för uppvvärmning. De
essutom kann det leda till en motvilja från kommuunerna att sä
älja
mark. Deet är viktigt att
a kommune
erna får beh ålla sina möjjligheter att arbeta för enn smartare
användn
ning av energgi och naturrresurser, gennom bland an
nnat krav på energieffekktivitet i bygggnader.
Oklara avgränsnin
ngar
ngen omfattaar endast bo
ostäder, menn förslaget om
mfattar alla byggnadsver
b
rk vad gäller tekniska
Utrednin
egenskaper enligt 6 kap PBL. Hit hör så olika byggnatione
er som t.ex. shoppingcen
s
nter, vindkrafftverk,
nk. Promemo
orian – som äär helt inrikttad på bostäder ‐ berör innte detta och
murar occh bullerplan
beskriveer inte vilka konsekvense
k
r det kan ge..
Vad som
m är att räknaa som ett tekkniskt egenskkapskrav respektive ett utformningsk
u
krav är inte heller
h
tydligt. LLagförslaget avser tekniska egenskappskrav, inte utformningsk
u
krav, och i prromemorian anges:
”Det börr understryka
as att den föreslagna reggleringen intee påverkar kommunens m
möjligheter att
a ange
krav på u
utformningeen av vissa byyggnadsverkk. En kommun
n kan även i fortsättninggen ställa kra
av på att
en byggn
nad t.ex. ska
a ha fasader av trä eller gglas.” . Ett exxempel när det kan bli okklart vad som
m gäller
är s.k. grröna tak (sed
dumtak) – krav på sådanaa kan tolkas såväl som ettt utformninggskrav som ett
e
egenskapskrav. Det kan
k dessutom
m vara ett eggenskapskrav som är tillå
åtet, efterso m kravet kan
n
behövass p.g.a. platseens förutsätttningar (behoov av dagvatttenhantering, minskad ööversvämnin
ngsrisk,
temperaaturminskand
de effekt). Det är olämpl igt att en avtalsklausul kan komma aatt vara oklarr till sin
rättsverkkan och bero
oende av såd
dana bedömnningar.
Kommu
unen – inte alltid planm
myndighett
På sidan 10 anges ”a
att kommuneen i dessa falll agerar i egenskap av pllanmyndigheet vinner stöd av att
omma att någon annan ffastighetsäga
are ställer krrav på att köpparen endasst får
det inte torde föreko
köpa ma
ark om dennee inte förbind
der sig att koommande beebyggelse ska utföras meed sådana teekniska
egenskap
per som går längre än va
ad PBF och B
BBR kräver”. Detta stämm
mer inte. Höggre krav än BBR
B kan
ställas m
mellan två parter vid en marköverlåte
m
else, till skilln
nad från vad promemoriaan anser. Som
m
exempell på där privaata aktörer agerar
a
på liknnande sätt är t ex Masthusen i Malm ö där
fastighettsägaren utvvecklar sin mark i ett storrkvarter och certifierar området enliggt BREEAM
Commun
nity. När markägaren säljjer av tomteer ställer den krav på att köparen följeer BREEAM
Commun
nity.
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Sverige
es teknikutv
veckling risskerar att aavstanna
När kom
mmunerna förhindras att genomföra ””spetsprojekkt” för en förrbättring av bbyggnaders
miljöpreestanda, måsste någon annan instans ttvinga fram detta för att inte Sverigees teknikutve
eckling
inom om
mrådet ska avvstanna. Lagpromemoriaan nämner in
nte rådet und
der Boverkett, som utredningen
föreslog,, utan föreslåår bara att Boverket
B
får i uppdrag attt ta fram hårrdare energikkrav i byggre
eglerna.
Skärpta energikrav är
ä positivt, men inte ensaamt tillräckliggt för ett kraftfullt miljöaarbete.
Standarrder i BBR
När Boveerkets allmänna råd hänvvisar till stanndarder är de
essa dels upp
phovsrättsliggt skyddade (ska
köpas fö
ör att man skka få tillgång till dem), deels beslutas de
d av icke lag
gstiftande orggan. Att de allmänna
a
råden med dessa hänvisningar så
ålunda blir tvvingande strider mot legalitetsprincippen.
arstid trotss stora konssekvenser ‐ igen
Kort sva
Avslutnin
ngsvis kan säägas att det är
ä anmärkninngsvärt att departement
d
tet återigen hhar satt en mycket
m
kort svarrstid på en reemiss med fö
örslag som, oom de genom
mförs, komm
mer att få stoora effekter på
p
stadsutvvecklingen.
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