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Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och 

arbetsgivarorganisation och organiserar cirka 4000 bygg-, anläggnings- och 

specialföretag.  Byggföretagen har tagit del av rubricerad remiss och vill 

framföra nedanstående synpunkter. 

Byggföretagens synpunkter på remissen i sammanfattning 

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 

2045. Med en växande befolkning och fortsatt bostadsbrist i stora delar av landet 

är det nödvändigt att samtidigt upprätthålla en hög och jämn byggtakt. 

Byggföretagen är därför med och driver arbetet med att implementera 

Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela 

värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet.  

Ett antal nyckelfaktorer har identifierats för att målen i Färdplanen ska kunna 

nås. Bland dem finns tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror, 

liksom behovet av långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och 

omställning till klimatneutrala material och processer. 

Därför ser vi med stor oro på rubricerad remiss. Ett de facto tak för avverkning 

som förslaget innebär skulle minska avverkningen med drygt 15 procent. Med 

andra ord leder förslaget till en kraftig minskning av tillgången till biobaserade 

råvaror för byggindustrin och därmed också ökade materialkostnader. Förslaget 

riskerar att påtagligt motverka regeringens ambitioner om att mer ska byggas i 

trä. 

Förslaget innebär också en inskränkning i ländernas egna möjligheter att besluta 

om användandet av sina egna naturresurser och begränsar därmed möjligheterna 

att själva utforma lösningar för klimatet och för att säkra råvaruförsörjningen för 

byggsektorn.  

Byggföretagen ansluter sig därför i Skogsindustriernas remissvar på rubricerat 

förslag till förordning. 
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Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Anna Broman, 

bostadspolitisk expert, anna.broman@byggforetagen.se alt. 072-708 58 62. 

 


