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Angående remiss av lagpromemorian  
Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar 
 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har fått möjlighet att yttra sig över regeringens 
promemoria ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar”. KSLA har begränsat 
sina synpunkter till frågor som akademien inriktar sig på, kunskapsutveckling rörande långsiktigt 
hållbar utveckling i samspelet mellan människa och natur, där ekosystemtjänster är i fokus. 
 
KSLA vill sammanfattat framföra följande synpunkter: 
 
– KSLA har starka invändningar mot förslaget att införa ett generellt förbud för s.k. särkrav när 
kommunen tillämpar PBL i egenskap av myndighet. Ett sådant förbud riskerar att i hög grad 
begränsa möjligheterna till nytänkande och utveckling av långsiktig hållbarhet i det svenska 
bostadsbyggandet. 
 
– Förslaget innebär en prioritering av kortsiktigt ekonomiskt tänkande inriktat enbart på 
produktionsledet. Förslaget går därmed stick i stäv mot de slutsatser som en av regeringen tillsatt 
kommitté, Delegationen för hållbara städer, kommit med så sent som slutet av 2012. 
 
– KSLA, som arbetar med ekosystemtjänster, ser med stark oro på att ett generellt förbud för 
kommuner att pröva nya tekniska lösningar och lösningar som är anpassade till de lokala 
naturförutsättningarna kommer att begränsa utvecklingen av nya tekniska lösningar som 
använder sig av förnybara material som trä och halm, samt utökade kretsloppsmöjligheter för 
avfall och VA. 
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I sin nyligen utgivna rapport om klimatförändringarna betonar IPCC behovet av att gå från ord 
till handling för att möta riskerna med den globala uppvärmningen. Problemen finns både på 
landsbygden och i städerna. Systeminriktade strategier för att motverka klimatförändringarnas 
konsekvenser är därför nödvändiga, men de måste följas upp ända ner till den handlingsinriktade 
nivån. Detta är anledningen till att KSLA vill kommentera det aktuella förslaget till generellt 
förbud mot s.k. särkrav på tekniska lösningar. Förslaget innebär enligt KSLA:s mening att 
kommunerna fråntas viktiga möjligheter att driva utvecklingen i hållbar riktning.  
 
I det 4-åriga arbete som regeringens Delegation för hållbara städer genomförde 2008–2012 har 
det framkommit att den internationellt prisade svenska utveckling mot ökad hållbarhet i hög grad 
drivits fram av kommuner som legat i framkant. Exempel på detta är Stockholm, genom 
Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden; och Malmö genom projekten i Västra Hamnen. I 
sin sammanfattning av 15 hinder för hållbar stadsutveckling anger delegationen att ett av de stora 
hindren utgörs av ensidigt och kortsiktigt projektfokus. Det vi bygger idag kommer att finnas i 
många årtionden och det är därför anmärkningsvärt att regeringen i det aktuella förslaget bara 
fokuserar på själva nyproduktionsledet. 
 
I skälen till förslaget anvisas till delbetänkandet ”Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler” (SOU:2012:86). Här har experten från 
SKL, Anna Eklund, i ett särskilt yttrande påtalat att utredningen inte beaktar ”sänkta 
livscykelkostnader för energieffektiva byggnader” (s 122). Vidare påpekar Anna Eklund att 
utredningens förslag kommer att ”hämma Sveriges arbete med energieffektivt byggande, och 
därmed klimathänsyn och konkurrenskraftig byggindustri”. Användningen av träråvara i 
byggnader som ett miljövänligt och energieffektivt material har breddats från småhus till 
flerbostadshus, inte minst genom att aktiva kommuner som Växjö, i samarbete med universitet 
har kunnat utveckla material och produktionstekniker. För fortsatt utveckling inom området är 
det därför enligt KSLA viktigt att inte skapa hämmande regelsystem, utan att i stället på olika sätt 
stimulera till nytänkande inom detta miljöteknikområde. 
 
Ola Göransson från Klimatenheten på Miljödepartementet (tidigare också expert i Delegationen 
för hållbara städer) och Per Högström från Energienheten på Näringsdepartementet är bägge 
kritiska mot att utredningen inte tillräckligt har analyserat ”vilka övergripande effekter på 
kommunernas långsiktiga arbete med hållbar samhällsutveckling som ett förbud skulle få” 
(s. 120). De menar att kommunernas arbete bör underlättas, inte försvåras. KSLA understryker 
deras kritik mot att en övergripande konsekvensanalys saknas i underlaget.  
 
Utredning och förslag till regelverk fokuserar också enbart på energifrågor. Men förbudet mot 
s.k. särregler omfattar alla former av tekniska lösningar, dvs. också lösningar som berör hantering 
av avfall, vatten och avlopp samt dagvatten. Detta berörs inte överhuvudtaget i förslaget, vilket är 
anmärkningsvärt. 
 
Det är kommunens ansvar att ta hand om avfall, vatten och avlopp, men förutsättningarna för 
omhändertagandet bestäms av de tekniska lösningar som skapas i bostadsfastigheterna. I detta 
sammanhang är det också viktigt att inte bara diskutera nyproduktion utan också det befintliga 
bostadsbeståndet. Stora mängder bostäder är i behov av renovering och ombyggnad. Äldre 
tekniska system behöver bytas ut. Här finns ett stort behov av innovation när det gäller just 
hantering av avfall och vatten- och avloppslösningar samt dagvatten. KSLA ser det som mycket 
angeläget att dessa lösningar främjar kretsloppet mellan stad och land, men med minskade risker 
för att miljöföroreningar sprids i odlingslandskapet. KSLA ser det också som mycket angeläget 
att man i nybebyggelse och vid ombyggnader arbetar för att ta hand om regnvatten i största 
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utsträckning så lokalt som möjligt, för att undvika de översvämningar av små vattendrag i det 
tätortsnära jordbrukslandskapet som verkar bli mer frekventa till följd av klimatförändringarna. 
Boverkets Byggregler (BBR) gör gårdagens tekniska lösningar till lag, vilket i praktiken verkar 
starkt hämmande på allt innovationsarbete. 
 
KSLA anser att förslaget att införa ett generellt förbud för s.k. särkrav på ett byggnadsverks 
tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt 
PBL riskerar att i hög grad begränsa möjligheterna till nytänkande och utveckling av långsiktig 
hållbarhet i det svenska bostadsbyggandet. 
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