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Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna
råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler
Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med
850 medlemsföretag. Byggmaterialindustrin omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år
och sysselsätter 53 000 personer i Sverige. Byggmaterialindustrierna är medlemmar i
Svenskt Näringsliv. Byggmaterialindustrierna har tagit del av Boverkets förslag till
ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets
byggregler och lämna lämnar härmed synpunkter enligt nedan.

Synpunkter
Byggmaterialindustrierna tillstyrker de nu föreslagna ändringarna av
energihushållningskraven i BBR med ca 10% för flerbostadshus och lokalbyggnader men
anser att energikraven bör anpassas för nya respektive befintliga byggnader. Vid
nybyggnation är produktionsmerkostnaden för att välja energieffektiva produkter och
system låg och ger oftast genom lägre drifts- och underhållskostnader en lägre
livscykelkostnad. Därför kan kraven vara högre för nybyggnation än för ombyggnation.
Vi är också positiva till förslaget att införa av en ny klimatzon IV i sydligaste och
sydvästra Sverige.
Vi tillstyrker att byggnadskategorin bostäder delas upp i kategorierna småhus och
flerbostadshus.
Byggmaterialindustrierna ifrågasätter de mycket frekventa ändringar av BBR som skett
på senaste år och anser att Boverket bör samordna ändringar av BBR så att ändringar
inte sker lika ofta, t.ex. maximalt en gång vartannat år om inte synnerliga skäl (t.ex. EUkrav) föreligger. Boverket bör vid dessa ändringstillfällen göra en samlad
konsekvensanalys för samtliga ändringar som föreslås genomföras.
Byggmaterialindustrierna anser att det bör finnas en större framförhållning och långsiktig
inriktning på förändringar i Boverkets byggregler. Energikraven ska ge förutsättningar till
långsiktiga och rationella beslut hos de olika aktörerna i samhällsbyggnadssektorn samt
skapa förutsättningar för ännu bättre lösningar för framtida byggnader. Vi anser att
Boverket med god framförhållning bör redovisa en preliminär plan eller prognos för
framtida ändringar fram till 2020 respektive 2050.
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För ytterligare information kontakta monica@byggmaterialindustrierna.se
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