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SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige
en mer cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är en aktuell fråga även för Boverket. Boverket har avgränsat
yttrandet till att omfatta de förslag som ligger närmast myndighetens verksamhetsområde.
Boverket gör invändningar mot utredningens hanterande av begreppet allmän
platsmark i förslagen om tillgänglighet till bilpooler.
Boverket ser utmaningar i ökad handel med begagnade produkter och välkomnar utredningens förslag att utreda vissa frågor närmare.
Tillgänglighet till bilpooler, kapitel 14
I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en grundprincip att allmän plats
är till för gemensamma behov. Särbehandling av bilar som ägs och utnyttjas i
en viss form innebär ett stort avsteg från den principen. Det är därmed också ett
avsteg från principen att det som i detaljplan är avsatt som mark för gemensamma behov inte får upplåtas för annat än just gemensamma behov. Utredningen saknar resonemang om konsekvenserna av den förändrade hanteringen
av begreppet allmän plats och mark som är avsatt för gemensamma behov.
Boverket anser att en mer genomförbar åtgärd för att främja denna typ av bilägande, kan vara att kommunen upplåter särskilda parkeringar i parkeringshus
eller på kommunalt ägda parkeringsytor som ligger inom kvartersmark.
Handel med begagnade produkter, kapitel 19
Nya byggprodukter har idag bedömda och redovisade egenskaper. Dessa kan
påverkas under produkternas användningsfas, och eventuella försämringar går
varken att påvisa eller fastställa.
Enligt 8 kap. 19 § PBL får en byggprodukt ingå i ett byggnadsverk endast om
den är lämplig för den avsedda användningen. För att kunna avgöra lämpligheten för aktuell användning kan byggherren välja produkter med bedömda
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egenskaper. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren
inte göra någon egen provning av dessa egenskaper.
Kravet på lämplighet innehåller inte några särregler, undantag eller liknande
för begagnade eller reparerade produkter. Frågeställningen aktualiseras i samband med ett pågående regeringsuppdrag på Boverket om utbyte av befintliga
fastbränslepannor och vedeldade rumsvärmare.
Boverket påpekar därför att det vid återanvändning av byggprodukter kan vara
problematiskt för byggherren att förvissa sig om byggprodukternas lämplighet
för användning. Dels är det inte givet att sådana produkter har bedömda egenskaper, dels kan egenskaperna har förändrats vid tidigare användning. I avsaknad av bedömda egenskaper rar byggherren förvissa sig om lämpligheten genom egna provningar, vilket kan vara kostsamt och/eller praktiskt svårt.
Det certifieringssystem som föreslås för begagnathandeln verkar avse aktörer
snarare än produkter. Det skulle eventuellt kunna bli möjligt att certifiera den
som modifierar begagnade produkter, dvs. en variant av tillverkningskontroll
vid reparation eller återtillverkning. I dagsläget är det oklart mot vilka kraven
sådan certifiering skulle ske.
I ljuset av ovanstående resonemang är Boverket positivt till utredningens förslag att ta fram vägledande information om när återanvändning bör undvikas
samt att utreda hur EU:s produktregler bör tolkas vid handel med begagnade
produkter.

l detta ärende har tf generaldirektör Susann Bard beslutat. Utredare Sara
Elfving har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också rättschefYvonne Svensson, avdelningschef Peter Fransson, avdelningsjurist Anette
Martinsson Lindsten, enhetschef Lena Hagert Pilenås, jurist Lars Svensson och
jurist leva Kisieliute deltagit.
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