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Innan remissvar lämnas bör denna remissinstruktion läsas i sin helhet.  

 

Redan vid etableringen av SGBC 2009 fanns ett intresse för att arbeta med hållbar 

stadsutveckling och kunna certifiera stadsutvecklingsprojekt och medverkande aktörers 

arbete med hållbarhetsfrågor. Några år därefter tog SGBC över det branschgemsamma 

initiativet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar) som startats av WSP, NCC, IVL 

Svenska Miljöinstitutet och Stockholms stad. Inom det projektet, som kom att omfatta många 

aktörer, utvärderades först olika internationella certifieringssystem för stadsutveckling i 

syfte att se om det gick att svenskanpassa något av dem, men så småningom togs beslutet att 

istället utveckla ett svenskt certifieringssystem från grunden för hållbar stadsutveckling.   

Från starten av HCS fram till idag har tusentals personer varit involverade i 

utvecklingsarbetet, och 2018 lanserades Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 

– handledning och certifiering 2.0, som riktar sig till stadsutvecklingsprojekt i tidiga 

planeringsskeden.  

Det här dokumentet, Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och 

certifiering 1.0, remissversion gäller senare planeringsskede innan byggstart.  Citylab 

Certifiering i denna Guide riktar sig till medverkande aktörer i ett stadsutvecklingsprojekt 

och det är aktörens handlingsplan som certifieras. Det är möjligt för aktörer att certifiera sin 

handlingsplan även om att det inte finns ett certifierat hållbarhetsprogram enligt Citylab i ett 

tidigt planeringsskede, och om andra byggaktörer och kommunen inte certifierar sina 

handlingsplaner. 

Utvecklingen av Citylab n Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och certifiering 

1.0, remissvision påbörjades i början av 2018 och har drivits av en projektgrupp på SGBC. De 

har sedan tagit in expertis i olika sakfrågor via dels forskningsprojekten Decode, som SGBC 

deltar i, samt via arbetsgrupperna som består av experter från SGBCs medlemmar.  
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23 nov 2018 - 8 feb 2019 Remissperiod  

11 feb 2019 Start sammanställning och hantering av remissvar samt omarbetning  

7 maj 2019 Lansering Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och 

certifiering 1.0.  

 

Alla remissvar ska lämnas via den svarsblankett för remissvar som SGBC har tagit fram. Att 

svarsblanketten används är en förutsättning för att vi ska kunna hantera remissvaren. Svar 

som inte lämnas via blanketten kommer att ges lägre prioritet vid behandling av 

remissvaren. Chansen att få igenom ett förslag på förändring är större i de fall en synpunkt 

kombineras med ett konkret förslag på ny skrivning. Synpunkter kan lämnas gällande både 

certifieringens innehåll och redaktionella synpunkter såsom stavfel och felaktigt korrektur. 

Följande dokument behövs för att kunna granska och besvara remissen, samtliga finns 

tillgängliga på SGBCs hemsida: 

• Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och certifiering 1.0, 

remissversion 

• Läsanvisning 

• Remissinstruktion 

• Svarsblankett för remissvar 

Remissperioden för Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och certifiering 

1.0 pågår mellan den 23 november och 8 februari 2019. 

• Remissvaren skickas till citylab@sgbc.se senast 8 februari 2019 

• Svarsgivarens namn ska framgå i titeln för svarsblankettens för remissvar, t. ex att 

dokumentet benämns ”Citylab remissvar Företag A”  

• Märk mailet genom att skriva ”Citylab remissvar” i mailets ämnesrad 

• Alla remissvar, inklusive namn och/eller företagsnamn på den/de som lämnat 

remissvaren, kommer att vara offentliga.  

 Tveka inte att höra av er till oss på SGBC (citylab@sgbc.se) om ni har några frågor 

eller funderingar! 

  

 

 

 

 

mailto:citylab@sgbc.se

