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Välkommen till Boverkets hearing om klimatdeklarationer av byggnader

Datum: 22 januari 09:00 - 16:00

Plats: Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

Huvudsyftet med hearingen är att inhämta synpunkter till Boverkets arbete med planen för den

fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer. Planen ska inkludera hela livscykeln och omfatta

gränsvärden för klimatpåverkan. Tove Malmqvist på KTH har fått i uppdrag av Boverket att ta

fram ett förslag och hon kommer att presentera förslaget. Förslaget diskuteras sedan i grupper.

För att kunna få en bra dokumentation från diskussionerna som framförallt ska användas av Tove

så har vi förberett ett underlag. Vi har även förberett så att skriftliga svar kan lämnas. Det är förstås

frivilligt att lämna svar. En länk till frågor och svar kommer att skickas ut senare i veckan (Reachem).

Ni kommer att få en länk till en webbplats där namn och e-postadress fylls i. Sedan får ni en bekräftelse

med länk till frågeformuläret. Ni kan sedan gå in på formuläret och ändra svaren flera gånger innan vi

stänger formuläret några dagar efter hearingen. OBS! Vi vill helst att ni svarar efter varje diskussion.

Vi kommer att lägga in tid i schemat för detta. Vänligen ta med egen dator.

På eftermiddagen presenteras Boverkets arbete med utveckling av en klimatdatabas, klimatdeklarationsregister,

och information och vägledning. Därefter diskussion och möjligheter att lämna synpunkter på utvecklingen av
arbetet.

Boverket kommer att dokumentera dessa.

Bifogat har ni underlag till gruppdiskussion 1, 2 och 4.

Läs mer om klimatdeklarationer av byggnader vid uppförande på Boverkets webb:

https://www.boverket.se/klimatdeklaration

PROGRAM

09.00 Välkomna! Inledning, moderator Ingvar Andersson, Boverket

09.10 Vad är en klimatdeklaration? Hur ska det gå till m.m Kristina Einarsson, Emma Svensson, Boverket

Frågestund

09.30 Plan nästa steg klimatdeklaration – Omfattning Tove Malmqvist Stigell, KTH

Frågestund

10 00 Gruppdiskussion 1 Skriftliga svar lämnas i slutet (Reachem) Inklusive fika



Underlag inför hearing om klimatdeklarationer 22 jan Sthlm

Einarsson, Kristina  (January 15, 2020 5:44 PM)

To: "Einarsson, Kristina" <Kristina.Einarsson@boverket.se>

CC: "Johansson, Thomas" <thomas.johansson@boverket.se>, "Antonsson, Roger"
<roger.antonsson@boverket.se>, "Andersson, Ingvar"
<ingvar.andersson@boverket.se>, "Svensson Emma" <Emma.Svensson@boverket.se>,
"Engström Cathrine" <cathrine engstrom@boverket se> "Löfgren Christer"
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