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Sammanfattning 

 

Titel: Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner. 
 

Författare: Pia Gullin 

 

Handledare: Hans Bagge, institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för 
Byggnadsfysik, Lunds tekniska högskola. 

Examinator: Dennis Johansson, institutionen för Bygg- och miljöteknologi, 
avdelningen för Installationsteknik, Lunds tekniska högskola. 

 

Problemställning:  Idag utgör byggnader 40 % av den Europeiska unionens sammanlagda 
energianvändning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
antogs den 19 maj 2010, vilket verkar för att öka användningen av 
förnybara energikällor och samtidigt minska energianvändningen. 
Direktivet beskriver att medlems-staterna ska ta ansvar för att alla nya 
byggnader är nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020. 
Byggnader, som ägs och används av offentliga myndigheter, ska redan 
från utgången av 2018 byggas som nära-nollenergibyggnader. Även vid 
renovering, ska befintliga byggnader byggas om så att byggnaden eller 
den ändrade byggnadsdelen uppfyller de minimikrav som ställs i 
samband med energiprestanda. Förändringar på befintliga byggnader 
ska ske där det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.  

 Enligt 2010/31/EU ska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser 
minskas med minst 20 % fram till och med 2020, vid jämförelse med 
1990 års nivåer. Kraven i direktivet ska ses som minimikrav, vilket 
innebär att ingen medlemsstat ska hindras från att införa strängare 
åtgärder för att nå målet. För att följa 2010/31/EU krävs ett ökat 
engagemang från alla inblandade aktörer, exempelvis politiker, 
myndigheter och projektörer. 

Syfte och mål: Syftet med rapporten är att sammanställa hanteringen av energi- och 
fuktfrågor vid ny- och ombyggnation inom Sveriges kommuner och 
landsting. Som medlemsstat i EU ska Sverige arbeta för att uppnå kraven 
angående nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020, enligt 
direktiv 2010/31/EU. Examensarbetet undersöker om det finns 
kommuner, som redan nu har påbörjat arbetet för att kunna uppnå 
detta, exempelvis genom skärpta krav på energi, fukt, ventilation och 
inomhusmiljö gentemot Boverkets byggregler.  

Metod: För att kunna kartlägga hanteringen av energi- och fuktfrågor inom 
Sveriges kommuner och landsting, har en webbaserad enkätunder-
sökning genomförts. Enkäten togs fram i två utföranden, en för Sveriges 
kommuner och en för landets landsting. Enkäten skickades sedan till de 
290 kommunerna samt till Sveriges 18 landsting och två regioner och 
behandlade områdena energi, fukt, inomhusmiljö och obligatorisk 
ventilationskontroll. Svarstiden för enkäten sattes till en månad. 
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Slutsatser och 
diskussion: Av Sveriges kommuner var det 14 % som valde att besvara 

enkätundersökningen, medan svarsdeltagandet för landstingen och 
regionerna uppgick till 25 %. Förutom dessa, förekom det dessutom tre 
stycken kommuner, som valde att skicka generella svar för hur deras 
arbete angående energi och fukt genomfördes. Dessa kommuner; 
Järfälla, Grums och Upplands-Bro, har dock inte räknats med i andelen 
besvarande kommuner. 

 80 % av landstingen samt 10 % av kommunerna säger sig ställa 
strängare krav än BBR vad gäller energianvändning i byggnader, men 
främst är det för villor som högre krav ställs. 25 % av kommunerna 
anger att de planerar att ställa strängare krav i framtiden. Dock har det 
under arbetets gång framkommit att kommuner sedan januari 2015, 
inte får ställa högre krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. En 
del kommuner besvarade enkäten med kommentarer om detta redan 
2011. Boverket har hjälpt till att vidareutveckla detta, genom att 
konstatera att det kan bli fråga om en civilrättslig process mellan 
kommunen och byggherre, vid de tillfällen då kommunen inte är 
byggherre. Då kommunen agerar byggherre är det dock möjligt för dem 
att ställa egna krav på byggnadstekniska egenskaper, enligt 8 kap 4a § i 
Plan- och Bygglagen.  

 35 % av Sveriges kommuner samt 80 % av landstingen anger att de 
ställer särskilda krav med anledning av risk för fuktskador och att dessa 
krav formulerats på samma sätt som vid energihanteringen.  

 När det gäller kraven på inomhusmiljö och dess jämförelse med BBR:s 
krav, visar det sig att ungefär 10 % av kommunerna och 60 % av 
landstingen ställer strängare krav. Kraven gäller främst bullernivå, 
temperatur och luftflöden.  

 Hanteringen av obligatorisk ventilationskontroll verkar vara ett väl 
förankrat område inom både Sveriges kommuner och landsting. Nästan 
75 % av de besvarande kommunerna samt alla besvarande landstingen 
anger att OVK följs upp. Flera kommuner anser dock att Boverkets 
nationella energi-deklarationsregister, som togs i bruk 2008, behöver 
förbättras och utvecklas för att de ska ha verklig nytta av det. En hel del 
kritik riktas mot dess användarvänlighet. 

Nyckelord: Sveriges kommuner, Sveriges landsting, webbaserad enkätunder-
sökning, energihantering, fukthantering, obligatorisk ventilations-
kontroll (OVK), inomhusmiljö, energideklaration, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU. 
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Summary 

Title: Management of energy and moisture issues in construction by Sweden’s 
municipalities. 

 
Author: Pia Gullin 
 
Supervisor: Hans Bagge, Department of Building and Environmental Technology, 

Division of Building Physics, Lund University Faculty of Engineering, LTH. 

Examiner: Dennis Johansson, Department of Building and Environmental 
Technology, Division of Building Services, Lund University Faculty of 
Engineering, LTH. 

 

Question: Today, buildings are responsible for 40 % of the total energy 
consumption in the Union. Directive 2010/31/EU of the European 
Parliament and Council was adopted May 19th of 2010 whose purpose is 
to increase the usage of energy from renewable sources and to reduce 
energy consumption. Article 9 states that by December 31st of 2020, all 
new buildings are supposed to be nearly zero-energy buildings and after 
December 31st of 2018, new buildings that are owned by public 
authorities will be nearly zero-energy buildings. Even existing buildings 
that are being renovated, should meet the demands of nearly zero-
energy consumption. All upgrades in energy performances should be 
made where it is technically, functionally and economically possible. 

 One of the goals is to reduce greenhouse gas emissions by at least 20 % 
below the levels of 1990 and also keep the global temperature from 
getting above 2°C. The demands listed in 2010/31/EU should be 
considered as guidelines and none of the Member States shall be 
prevented from setting higher standards to reach the goal. 

Purpose: The purpose with the master thesis is to gather information about the 
management of energy and moisture for construction and 
redevelopment in Sweden’s municipalities and county councils. As a 
Member State of the EU, Sweden is meant to meet the demands about 
nearly zero-energy buildings till the end of 2020. This thesis will examine 
what effort, if any, that has already been done by the Swedish 
municipalities and county councils. Is there any authority which sets 
more severe requirements than Boverket on energy, moisture, 
ventilation and/or indoor environments?   

Method: In order to identify the management of energy and moisture issues in 
construction of Sweden’s municipalities and county councils, a web 
survey was conducted. The survey had a deadline of one month and was 
sent to all 290 municipalities and also Sweden’s 18 county councils and 
two regions. The questionnaire requested answers in fields of energy, 
moisture, indoor environment and obligatory ventilation control (OVK). 
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Conclusions: 14 % of Sweden’s municipalities and 25 % of the county councils and 
regions chose to participate in the web survey. In addition to these, 
three municipalities sent a general response regarding their 
management of energy and moisture for construction and 
redevelopment, although Järfälla, Grums and Upplands-Bro are not 
included in the participation of 14 %. 80 % of the county councils and  
10 % of the municipalities says that they have introduced more strict 
requirements than BBR when it comes to the use of energy. Almost 25 % 
of the municipalities are planning on setting more stringent 
requirements in the future. Since January 1st of 2015, municipalities are 
not allowed the set more stringent requirements when it comes to 
technical properties of structures. Some of the municipalities mentioned 
this in 2011, when they answered the survey. This information has also 
been further developed by Boverket, which has established that a civil 
law process is possible between the municipality and the commissioner 
of the building project, if the municipality itself is not the future owner 
of the building. According to chapter 8 § 4a in Plan- och Bygglagen, it is 
possible for the municipality to set more strict requirements when the 
municipality is the commissioner of the building project. 

 35 % of Sweden’s municipalities and 80 % of the county councils admits 
that they have introduced special demands when considering the risk of 
damages caused by damp. These requirements are similar to those set 
for energy management. 

 When comparing the requirements for indoor environment with the 
ones set by BBR, it seems like approximately 10 % of the municipalities 
and 60 % of the county councils actually sets more stringent demands. 
The requirements are foremost regarding noise, temperature and air 
flow. 

 The management of obligatory ventilation control seems to be a well 
working subject within both Sweden’s municipalities and county 
councils. Almost 75 % of the submitted answers from municipalities and 
all submitted answers from the county councils says they have follow 
ups on OVK’s. Many municipalities consider that Boverket’s national 
register of energy declaration, which was beginning to be used in 2008, 
needs improvement and development before it can be of any real usage 
to them. The criticism is mostly directed toward the lack of user friendly 
arrangements.  

Keywords: Sweden's municipalities, Sweden’s county councils, web survey, energy 
control, energy management, moisture management, obligatory 
ventilation control (OVK), indoor environment, energy performance 
certificate, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and 
Council. 
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1. Terminologi/Förkortningar 
Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för utrymmen 

som är avsedda för uppvärmning till minst 10 ºC och som begränsas av 
klimatskalets insida. Även arean av innerväggar och öppningar för 
trappor, schakt och dylikt, ska medräknas.1 

BBR Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande 
både ändringar på befintlig byggnad samt nybyggnation. De allmänna 
råden och föreskrifterna rör tillgänglighet, bostadsutformning, 
rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 
bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.2  

Byggnadens specifika  
energianvändning Byggnadens energianvändning, vilken är fördelad på Atemp och anges i 

kWh/m2 och år. Varken hushålls- eller verksamhetsenergi räknas till 
den specifika energianvändningen. Med verksamhetsenergi menas den 
energi som används utöver byggnadens grundläggande verksamhet-
sanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation.3 

Energiprestanda för 
en byggnad Den beräknade eller uppmätta energimängd, som behövs vid normal 

användning av en byggnad, kallas för byggnadens energiprestanda. 
Energin som går åt vid uppvärmning, kylning och belysning räknas till 
energiprestanda för en byggnad.4  

F-ventilation Ventilation med fläktstyrt frånluftsflöde.5 

FT-ventilation Ventilation med fläktstyrt till- och frånluftsflöde.6 

FTX-ventilation FTX-system är ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare, där värme 
ur frånluften återvinns. Det innebär att tilluften kan värmas upp och 
energibesparingen för uppvärmning av tilluften kan bli 50-80 % lägre 
jämfört med användning av ventilationssystem där värmen ur 
frånluften inte återvinns.7 

FX-ventilation Ventilation med fläktstyrt frånluftsflöde, som är försett med 
värmeåtervinning.8 

Klimatskal De byggnadsdelar som skiljer en byggnads inomhusmiljö med 

                                                 
1 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 9:12 Definitioner.  
2 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150108). 
3 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 9:12 Definitioner. 
4 2010/31/EU, L153/18, Artikel 2 Definitioner. 
5 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 6:921 Definitioner. 
6 Ibid. 
7 Energimyndigheten. www.energimyndigheten.se (information hämtad 150108). 
8 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 921 Definitioner. 

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/
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utomhusmiljön, kallas byggnadens klimatskal.9 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.10 Se Figur 1. 

Klimatzon II Västernorrlands, Värmlands län,  Gävleborgs och Dalarnas.10 Se  
Figur 1. 

Klimatzon III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Kalmar, 
Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlands län.10 Se Figur 1.  

 

Figur 1. Sveriges klimatzoner, BBR 21. 

Kostnadsoptimal 
nivå Den nivå på en byggnads energiprestanda, som ger lägst kostnad under 

den beräknade ekonomiska livscykeln, kallas för kostnadsoptimal 

                                                 
9 2010/31/EU, L153/18, Artikel 2 Definitioner. 
10 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 9:12 Definitioner. 
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nivå.11  

Miljöbalken Miljöbalken, som trädde i kraft 1:a januari 1999, förenar sexton 
tidigare miljölagar. Den är en samordnad, utökad och skärpt 
miljölagstiftning för att främja en hållbar utveckling.12 

NNE-byggnad Nära-nollenergibyggnad är benämningen på en byggnad med mycket 
hög energiprestanda. Behovet av energi för uppvärmning och kylning i 
sådana byggnader har reducerats kraftigt och den låga energimängd 
som krävs, tillförs i största möjliga mån i form av energi från förnybara 
energikällor.13   

OVK Obligatorisk ventilationskontroll är en regelbunden kontroll av alla 
typer av byggnader, som utförs av certifierad personal. Kravet på OVK 
infördes 1991 och kontrollen utförs för att visa på ett bra 
inomhusklimat och ett fungerande ventilationssystem.14 

PBL Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten samt om byggande, som går ut på att främja nu- och 
framtidens samhällsutveckling.15 

SFP-tal SFP, som står för Specific Fan Power, avser den eleffekt som används 
för fläktdrift vid transport av 1 m3 luft per sekund via byggnadens 
fläktaggregat.16 

S-ventilation Självdragsventilation är ett ventilationssystem utan mekanisk fläkt.17 

                                                 
11 2010/31/EU, L153/18, Artikel 2 Definitioner. 
12 Naturvårdsverket. www.naturvardsverket.se (information hämtad 150108). 
13 2010/31/EU, L153/18, Artikel 2 Definitioner. 
14 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150108). 
15 Ibid. 
16 Energimyndigheten. Mätmetoder. Inneklimatmätningar,  www.energimyndigheten.se (information hämtad  

 150108).  
17 Energimyndigheten. www.energimyndigheten.se (information hämtad 150219). 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken
http://www.boverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/


4 

 



5 

 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Den 19 maj 2010 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, som verkar för 
att minska energianvändningen inom unionen samt öka andelen energi från förnybara 
energikällor. I dagsläget utgör byggnader 40 % av unionens sammanlagda energianvändning 
och då tillväxten förväntas att öka, finns det även en risk att användningen av energi kommer 
att stiga. Det är därför viktigt att förbättringar inom bygg- och fastighetssektorn eftersträvas, 
vilka kan komma att göra stor skillnad på vägen mot att uppfylla Kyotoprotokollet.18 I 
direktivets artikel 9, beskrivs att medlemsstaterna ska ta ansvar för att alla nya byggnader är 
nära-nollenergibyggnader senast utgången av 2020. För nya byggnader, som ägs och används 
av offentliga myndigheter, gäller istället slutdatumet den 31 december 2018.19 Även 
befintliga byggnader ska vid renovering byggas om så att byggnaden eller den renoverade 
delen uppfyller de minimikrav som ställs i samband med energiprestanda och byggnaden ska 
i största möjliga mån omvandlas till en nära-nollernergibyggnad. Denna förbättring ska ske 
där det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.20 Planen är att de 
sammanlagda utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 % fram till och med år 
2020, jämfört med 1990 års nivåer. Målet är också att den globala uppvärmningen ska hållas 
på en lägre nivå än 2°C.21 För att uppnå dessa etappmål krävs ett engagemang från alla 
aktörer, så som politiker, myndigheter och enskilda byggherrar. Då kraven i direktivet ska ses 
som minimikrav, ska ingen medlemsstat hindras från att införa strängare åtgärder för att nå 
målet.22 

En aktör, som spelar stor roll vid bestämmandet av tekniska minimikrav i Sverige, är Boverket. 
Deras arbete behandlar samhällsplanering, ny- och ombyggnad samt boende och säkerställer 
att byggnader uppförs på ett säkert sätt. Deras arbete grundar sig i att ta fram olika tekniska 
föreskrifter och vägledningar, så som Boverkets Byggregler, Plan- och Bygglagen samt delar ur 
Miljöbalken och de ansvarar för att säkerställa dess tillämpning vid byggnationer runt om i 
Sverige.23 Boverkets arbetsansvar innefattar även tillsyn över energideklarationer och deras 
nationella energideklarationsregister ”Gripen” används av certifierade experter i landet. 
”Gripen” är en databas där behöriga kan söka efter, skriva ut och godkänna 
energideklarationer för byggnader inom kommunerna. Med hjälp av registret kan kommuner 
och certifierade personer följa upp om husen efter några år, klarar de krav på 
energianvändning som samhället ställer.24 

Boverkets Byggregler behandlar bland annat ämnena energi, fukt och inomhusmiljö. 
Boverkets föreskrifter om energihushållning har ändrats under åren och de första kraven på 
byggnaders specifika energianvändning gjorde sitt intåg i BBR 12, år 2006.25 Genom åren har 
värdena för byggnader skärpts successivt. Att ange en generell sammanfattning över de 

                                                 
18 2010/31/EU, L153/13. 
19 2010/31/EU, L153/21. 
20 2010/31/EU, L153/20. 
21 2010/31/EU, L153/13. 
22 2010/31/EU, L153/18 
23 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150314). 
24 Boverket Gripen. http://gripennethelp.boverket.se/expert (150314). 
25 Boverket. BFS 2006:12 BBR 12 avsnitt 9 Energihushållning. 

http://www.boverket.se/
http://gripennethelp.boverket.se/expert/
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förbättringar som har genomförts är dock svårt, då energianvändningen är indelad i dels 
Sveriges klimatzoner, dels i bostäder och lokaler och dels i eluppvärmda och ej eluppvärmda 
byggnader. Kapitlet hygien, hälsa och miljö i Boverkets Byggregler, beskriver krav på fukt och 
inomhusmiljö i byggnader. Boverket föreskriver att alla byggnader ska fuktsäkerhets-
projekteras, där hänsyn ska tas till de riskmoment som förekommer vid uppförande av 
konstruktioner. Fukt ska inte orsaka lukt, skador eller mikrobiell tillväxt som kan påverka 
människors hälsa.26 Boverkets Byggregler kapitel 7, föreskriver vad som gäller angående 
bullerskydd. I BBR 20, som trädde i kraft 1 juli 2013 anges krav på högsta ljudnivåskillnad 
samt den maximalt tillåtna stegljudsnivån som tillåts, innan särskilt ljudisolerande åtgärder 
krävs.27 Vad gäller föreskrifter om Obligatorisk Ventilationskontroll, finns dessa i OVK 128, 
vilken trädde i kraft 2 maj 2011. Kravet på utförda besiktningar har funnits sedan 1991 och 
säger att byggnadens ägare är den ansvarige för att dessa utförs regelbundet.29 

Organisationen Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH)30 bildades år 2010 och arbetar 
aktivt för en utveckling inom marknaden för lågenergihus. Deras uppgift är bland annat att 
utveckla kriterier för passiv- och nollenergihus i Sverige, informera och sprida kunskap om 
ämnet till berörda parter samt samverka med svenska myndigheter. Enligt SCNH finns det 
olika nivåer av nära-nollenergibyggnader, beroende på hur energisnålt byggande som 
eftersträvas. Nivåerna benämns passiv-, nollenergi- och minimienergihus. Genom lufttäta och 
välisolerade väggar och tak, minimeras kallras från fönster och ytterväggar. Kravet för nära-
nollenergibyggnader är att ventilationen ska bestå av FTX-system, vilket innebär att en 
värmeväxlare används för att värmen ur frånluften ska värma upp tilluften.31 Med FTX-system 
kan energibesparingen för uppvärmning av tilluften bli kring 50-80 % lägre i jämförelse med 
användning av system där värmen i frånluften inte tas tillvara.32 

Att vara noggrann vid projektering av både byggnader och bostäder, är en viktig förutsättning 
för ett energisnålt byggande. Däremot använder byggnader oftast mer energi än vad som har 
beräknats och det är inget nytt att försöka bygga energisnålt. Redan på 90-talet uppfördes ett 
energieffektivt område i Stockholm, vilket fick namnet Hammarby Sjöstad. Slutsatsen, som 
kan dras från detta område är att det skulle vara en katastrof om alla nya bostäder skulle 
använda samma energimängd som i Hammarby Sjöstad. Energianvändningen i området var 
alldeles för hög. Hammarby Sjöstad skulle inte kunna kallas för ett område som stod för 
hållbar utveckling, då detta enbart skulle vara en miljöfokuserad marknadsföring på falska 
premisser.33 Vidare, under slutet av 1990-talet började uppförandet av Bo01-området i 
Malmö. Området, vars tema var ekologisk hållbarhet, skulle byggas med ett stort miljötänk 
och området skulle göras självförsörjande med energi under hela året, där energin skulle 
komma från förnyelsebar energi.34 Målet var att energianvändningen i fastigheterna inte 
skulle överstiga 105 kWh/(m2

BRA ∙ år), där det skulle vara en bra balans mellan tillförd och 
använd energi. Efter områdets färdigställande genomfördes mätningar av energian-

                                                 
26 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:5 Fukt. 
27 Boverket. BFS 2013:14 BBR 20a avsnitt 7:2 Ljudförhållanden Bostäder. 
28 Boverket. BFS 2011:16 OVK 1. 
29 Boverket. BFS 2011:16 OVK 1. 
30 Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se (information hämtad 150315). 
31 Ibid.  
32 Energimyndigheten. www.energimyndigheten.se (information hämtad 150108). 
33 Dagens Nyheter. www.dn.se från 13/4 2013 (information hämtad 150318). 
34 Malmö Stad. www.malmo.se (information hämtad 150425). 

http://www.nollhus.se/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/
http://www.dn.se/
http://www.malmo.se/
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vändningen, vilka jämfördes med de beräknade värdena. Medelvärdet för mätningarna 
visade att fastigheterna använde cirka 30 % mer energi än beräknat.35 I Malmö startades 
sedan 2004 en byggnation av ett område på 17 fastigheter i Västra Hamnen, som kallas för 
Flaggenhusen. Byggnaderna inom Flaggenhusen sa sig ha en stark profil för hållbart 
byggande, med låg energiförbrukning och god komfort. Området färdigställdes 2008 och 
energimålet inom Flaggenhusen var 120 kWh/(m2

BRA ∙ år). Två år efter färdigställandet 
genomfördes en uppföljning av byggnadernas energianvändning. Resultatet visade sig var 
mycket sämre än vad som från början var tänkt. Energianvändningen översteg de beräknade 
värdena framtagna under projekteringen. Samtliga byggnader inom Flaggenhusen hade en 
större verklig energianvändning än vad som var beräknat och vissa byggnader översteg 
beräknade värden med 50 %.36 Det finns helt enkelt försök till energieffektiva områden. Tre 
exempel är Hammarby Sjöstad, Bo01 och Flaggenhusen, vilka alla har visat att det är svårt att 
uppnå energisnåla byggnader och områden, trots att planeringen som föregått arbetet har 
varit både omfattande och grundlig. Det krävs mycket för att uppnå de mål som sätts upp för 
framtiden. 

Från och med den 1 januari 2015 får inte kommuner ställa egna krav på byggnadsverks 
tekniska egenskaper. I enlighet med 8 kap 4a § i Plan- och Bygglagen, är det bara tillåtet för 
kommunen att ställa egna tekniska krav då det är kommunen som är byggherre eller 
fastighetsägare. Det innebär att kommunerna inte längre kan välja att ställa särskilda krav på 
exempelvis energianvändning, för att bevilja bygglov eller vid markförsäljning. Skulle en 
kommun ändå ställa sådana krav, blir dessa utan verkan.37 Riksdagen tog beslut den 24 juni 
2014 om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna egenskapskrav gällande 
exempelvis byggnaders energiprestanda.38 I december 2014 sammanställde dessutom en av 
Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer de nyheter som den uppdaterade Plan- och 
bygglagen innehöll. Där bekräftas det att kommunerna endast har möjlighet att i egen regi 
bygga till exempel energisnåla byggnader.39 

2.2. Syfte 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Sveriges kommuner 
och landsting hanterar energi- och fuktfrågor vid byggnation, med tanke på att EU-direktiv 
2010/31/EU har antagits. Arbetets konkreta syften är: 

 Undersöka om det förekommer kommuner och landsting i Sverige, som har påbörjat 
en successiv övergång gällande energi och fukt inför årsskiftet 2020/2021, 

 Undersöka vilka rutiner, som förekommer vad gäller obligatorisk ventilationskontroll 
och krav på inomhusmiljö, 

 Göra en uppföljning år 2015 av kommunernas energistrategi och undersöka vilka, om 
några, kommuner som aktivt arbetar för förbättrad energianvändning vid ny- och 
ombyggnationer. 

                                                 
35 Nilsson, A. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. (2003) LTH, Lund. 
36 Malmö Stad. www.malmo.se (information hämtad 150318). 
37 Boverket. SFS 2014:900 Plan- och Bygglagen. 
38 Riksdagen. www.riksdagen.se (information hämtad 150529). 
39 Delphi. www.delphi.se (information hämtad 150529). 

http://www.malmo.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.delphi.se/
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3. Metod och material 
Under 2011 genomfördes en webbaserad enkätundersökning, vars frågor behandlade fyra 
olika områden; energi, fukt, inomhusmiljö samt obligatorisk ventilationskontroll OVK. 
Enkäterna genomfördes i två olika utföranden. En med frågor, som var formulerade för att 
besvaras av kommunerna och en vars formuleringar gällde landstingen och regionerna. 
Enkäterna skickades ut till alla 290 kommunerna samt till Sveriges 18 landsting och två 
regioner. De båda utförandena finns i Bilaga 1 respektive 2. Svarstiden för båda 
undersökningarna sattes till en månad.  

Relevant information inhämtades för att få djupare förståelse för de regler och direktiv, som 
Sveriges kommuner och landsting ska följa vid ny- och ombyggnationer. Efter det att 
undersökningen hade stängts för inkomna svar, gjordes en analys av resultatet och för att 
sedan kontrollera hur arbetet fortgått under åren, genomfördes en uppföljning av 
kommunernas energistrategi under början av 2015. Arbetsgången beskrivs översiktligt i  
Figur 2. 

 
Figur 2. Processen för arbetets upplägg. 

3.1. Webbaserad enkätundersökning 

Under förarbetet formulerades frågor till undersökningen, de digitala enkäterna utformades 
och mailadresser samlades in till kommuner, landsting och regioner. Sist skickades 
undersökningslänken ut till alla berörda parter, tillsammans med ett brev innehållande 
information om examensarbetet och dess syfte. 

En webbaserad enkät bedömdes som det mest lämpliga tillvägagångssättet, eftersom 
frågorna på så vis kunde nå ut till den stora mängd deltagare på ett snabbt och smidigt sätt. 
Tanken var dessutom att svarstiden på en månad skulle ge deltagarna möjlighet att formulera 
sina svar och bidra med sin kunskap i lugn och ro, utan att kommunerna och landstingen 
skulle känna sig stressade. Enkätens utformning innefattade både frågor med svarsalternativ 
och frågor som kunde besvaras med längre fritextsvar. Risken med fritextsvar är dock att 
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svarspersonen kan anse att sådana svar är tidskrävande att ge och att denna svarsmetod på 
så vis blir bortprioriterad.  

Frågor, som kändes relevanta för sammanställning av energi- och fukthanteringen i Sverige, 
formulerades i samråd med Wanda Rydholm, ventilationsexpert på Boverket i Karlskrona. De 
inkomna svaren skulle ge svar på kommunernas bygglovshantering samt kommunernas och 
landstingens ställda krav på energideklarationer, fuktdimensionering och miljö i jämförelse 
med BBR:s krav. De inkomna svaren sammanställdes för att kunna jämföra hantering och krav 
från de olika aktörerna samt dra slutsatser från resultatet.  

3.1.1. Alternativa metoder 

Även om en webbaserad enkätundersökning kändes som den bästa lösningen för just denna 
sammanställning, fanns det andra metoder som kunde ha använts. Att posta papperskopior 
till alla 290 kommuner, 18 landsting och två regioner hade varit en möjlig väg att gå. Detta 
hade inneburit större kostnader, i och med frankerade kuvert både vid utskick och för att få 
inkomna svar. Dessutom hade svaren tagit längre tid att sammanställa, då detta skulle göras 
manuellt och det finns alltid en risk att handstilen på svarspersonen hade inneburit att delar 
av svaren blev oläsliga. Fritext i digitalt format gör att svaren kan bli längre och mer utförliga.  

Ett annat alternativ hade varit att ringa runt till ansvariga inom kommuner och landsting för 
att få svar på frågor om hanteringen vid byggnation. Känslan är dock att en telefonintervju 
hade fått innebära ett färre antal frågor, då svarstiden hade förlängts avsevärt om den hade 
varit muntlig. Under arbetets gång har det även upptäckts att det är väldigt svårt att få tag i 
personer, som är intresserade av telefonintervjuer, då försök till detta gjordes i samband med 
uppföljningen år 2015. Det hade kanske inneburit att svarsdeltagandet hade blivit lägre om 
denna metod hade valts. 

Det hade kanske varit en fördel att besöka kommuner och landsting för personliga möten och 
intervjuer. Dock hade detta varit ett väldigt tidskrävande projekt och undersökningen hade 
kanske fått avgränsas till några kommuner per klimatzon. 

3.2. Material 
Adresserna till alla kommuner och landsting fanns att tillgå på Sveriges Kommuner och 
Landstings hemsida, SKL. Kommunerna fick besvara enkäten i egenskap av sin roll som 
tillsynsmyndighet. Frågorna som ställdes var därför formulerade så att svaren skulle gälla 
kommunernas hantering inom områdena energi, fukt, inomhusmiljö och OVK, som en 
myndighet. Landstingen fick istället formulerade frågor, som skulle passa deras svar utifrån 
sin roll som byggherre.  

Ett besök på Boverket i Karlskrona resulterade i en diskussion med Wanda Rydholm om hur 
enkätfrågorna angående energi kunde formuleras. Diskussionen resulterade bland annat i att 
frågor gällande det nationella energideklarationsregistret Gripen skulle inkluderas i 
kommunenkäten. Energidirektivet 2010/31/EU har, tillsammans med Boverkets Byggregler 
(nr. 18 – 22), legat till grund till utformningen av enkätens frågor samt varit en betydande del 
i det fortsatta arbetet.  

Från och med den 1 januari 2015 får kommuner inte får ställa egna krav på byggnadsverks 
tekniska egenskaper. I enlighet med 8 kap 4a § i Plan- och Bygglagen, är det bara tillåtet för 
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kommunen att ställa egna tekniska krav då det är kommunen som är byggherre eller 
fastighetsägare. Det innebär att kommunerna inte kan välja att ställa särskilda krav på 
exempelvis energianvändning för att bevilja bygglov eller vid markförsäljning. 

I början av 2015 genomfördes en uppföljning av de svarande kommunerna och landstingens 
nuvarande energikrav vid byggnation. Sammanställningen består av sökresultat från 
hemsidorna tillhörande de kommuner och landsting som svarade på webbenkäten under 
2011. Sökningarna har dels bestått av ord som miljökrav, klimatstrategi och 
energideklaration, men också genom kontroll av respektive kommuns bygglovsansökan och 
de uppgifter som ska anges vid ansökning.   

3.3. Statistik 

Året innan enkätundersökningen genomfördes, år 2010, byggdes totalt 19.500 lägenheter i 
Sverige. Tre år senare, 2013 hade detta antal stigit med nästan 50 %.40 Figur 3 visar en 
sammanställning av antalet lägenheter som har byggts i Sverige under 2010-2013, uppdelat 
på hustyp och ägarkategori. Genom att kombinera informationen om att totalt 29.225 
lägenheter byggdes under 2013 och kunskapen om att byggnader utgör 40 % av Europas 
sammanlagda energianvändning, märks det att dessa energinivåer måste minskas för att den 
totala energianvändningen i unionen ska hållas nere.  

                                                 
40 Statistiska Centralbyrån. www.scb.se (information hämtad 150317). 

http://www.scb.se/
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Figur 3. Sammanställning av antalet lägenheter i färdigställda hus, sorterat efter hustyp och ägarkategori. 
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4. Krav, regler och riktlinjer 
I detta kapitel sammanställs de krav, regler och riktlinjer som är relevanta för arbetet. Dels 
beskrivs Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, vilket är den främsta 
anledningen till kartläggningen av Sveriges kommuner och landstings energi- och 
fukthantering vid ny- och ombyggnation. Dessutom sammanställs Boverkets Byggregler 
gällande energi, fukt, inomhusmiljö och obligatorisk ventilationskontroll, från år 2011 till och 
med 2015. Sist i kapitlet nämns de olika nivåerna av nära-nollenergibyggnader, med indelning 
enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus.  

4.1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
Syftet med direktiv 2010/31/EU är att med hänsyn till lokala förhållanden, utomhusklimat och 
krav på inomhusklimat, skapa förutsättningar för en förbättrad energiprestanda för nya och 
befintliga byggnader. Kraven i direktivet ska ses som minimikrav, vilka används vid större 
renoveringar av byggnader och byggnadsdelar. Minimikraven ska också tas i beaktande vid 
installation, ersättning eller uppgradering av installationssystem och byggnadselement med 
avgörande betydelse på klimatskalets energiprestanda.41 Direktivet formulerar även krav på 
att byggnader och byggnadsenheter ska energicertifieras och att regelbundna kontroller av 
dess värme- och luftkonditioneringssystem ska utföras.42 De minimikrav som ställs på en 
byggnads energiprestanda, ska enligt direktivet i största möjliga mån formuleras så att 
kostnadsoptimala energinivåer uppnås då klimatskalets byggnadsdelar byts ut eller 
kompletteras. Att skilja på nya och befintliga byggnader samt på olika kategorier av 
byggnader kan underlätta vid fastställandet av energikraven, men ingen medlemsstat ska 
behöva ställa minimikrav som inte anses vara kostnadseffektiva i relation till byggnadens 
ekonomiska livslängd.43 Dessutom behövs det inte ställas krav på byggnader med speciella 
användningsområden, så som byggnader med officiellt skydd, historiskt värde eller som 
används vid religiösa tillställningar. Även tillfälliga byggnader, vars användningsområde 
sträcker sig inom ramen av två år, fritidshus eller fristående byggnader med en användbar 
golvyta på mindre än 50 m2, räknas till minimikravens undantag. I den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt berättigat, ska både nya och befintliga byggnader utföras så att 
minimikraven på energiprestanda uppfylls.44 Direktivet kräver att medlemstaterna senast den 
31 december 2020 bygger alla nya byggnader som NNE-byggnader. Datumet som gäller för 
nya byggnader, ägda och använda av offentliga myndigheter, är istället den 31 december 
2018.45  

EU:s medlemstater ska även sammanställa ett certifieringssystem för byggnader, som ska 
vara tillgängligt för byggnadens ägare och dess hyresgäster. Direktivet ställer krav på att de 
boende själva ska ha möjlighet att bedöma och jämföra byggnadens energiprestanda samt få 
anvisning om var mer detaljerad information kan hämtas. Energicertifikatet ska utfärdas vid 
försäljning, nyuthyrning eller vid konstruktion och ska innehålla information om byggnadens 
gällande minimikrav och dess energiprestanda. Certifikatet kan även behandla den årliga 
energianvändningen samt hur stor andel förnybara energikällor som ingår i den totala 

                                                 
41 2010/31/EU, L153/17. 
42 2010/31/EU, L153/18. 
43 2010/31/EU, L153/19. 
44 2010/31/EU, L153/20. 
45 2010/31/EU, L153/21. 
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energianvändningen.46 Det kan också förekomma rekommendationer för hur en byggnad kan 
bli mer kostnadsoptimal, men förslagen måste vara tekniskt genomförbara för just den 
byggnaden. För enfamiljshus och byggnadsenheter är det dock godkänt att certifikatet 
grundas på en bedömning av en annan byggnad, med liknande användningsområde och 
egenskaper, men giltighetstiden för energicertifikatet får inte överstiga 10 år.47  

Medlemstaterna ska dessutom föreskriva regelbunden kontroll av värme- och 
ventilationssystem, då direktivet 2010/31/EU kräver inspektion av dessa system. En skriftlig 
rapport sammanställs efter varje inspektion och ska sedan överlämnas till byggnadens ägare 
eller hyresgäst.48 

4.2. Boverkets Byggregler, BBR 

Den webbaserade enkäten till Sveriges kommuner och landsting, skickades ut under våren 
2011. Vid denna tid gällde BBR 18, vilken trädde i kraft den 2 maj 2011. Nedanstående 
kapitel handlar om vilka byggregler som gällde när svaren från enkäten inkom. De ändringar 
som har hunnit genomföras sedan dess och som är relevanta för arbetet, behandlas också i 
avsnittet.  

4.2.1. Energi 

Enligt BBR avsnitt 9 – Energihushållning, ska byggnader vara utformade på ett sådant sätt att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning samt effektiv elanvändning.49 

Vid byggnation av bostäder, ska dessa vara utformade så att byggnadens specifika 
energianvändning, den installerade eleffekten för uppvärmning och den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten (Um) högst uppnår de värden som anges i Tabell 1. 
Värmegenomgångskoefficienten gäller för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom). 
Högre eleffekt och mer elenergi kan dock accepteras gentemot vad som anges för 
eluppvärmda bostäder, exempelvis om kulturhistoriskt motiverade begränsningar 
förekommer eller om geologiska förutsättningar medför att installation av värmepump inte 
är genomförbar. Värdena för eluppvärmda bostäder bör vid sådana tillfällen ändå inte 
överskridas med mer än 20 %.50  

                                                 
46 2010/31/EU, L153/22. 
47 2010/31/EU, L153/23. 
48 2010/31/EU, L153/24 och L153/25. 
49 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:1 Allmänt. 
50 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:2 Bostäder. 
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Tabell 1. Högst tillåtna värden för bostäder, enligt BBR 18.51 

 
Ej eluppvärmda bostäder Eluppvärmda bostäder 

Klimatzon I II III I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
150 130 110 95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning / (kW) 

- - - 

5,5 5,0 4,5 

+ tillägg då Atemp är större än 
130 m2 

0,035(Atemp-
130) 

0,030(Atemp-
130) 

0,025(Atemp-
130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient /  
(W/(m2 K)) 

0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 

Den 1 januari 2012 trädde BBR 19 i kraft, vilken medförde en ändring av byggnadens 
specifika energianvändning samt den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 
bostäder. Ändringarna gäller för bostäder, som inte värms upp av el. Denna förbättring avser 
samtliga tre klimatzoner och har varit gällande till och med BBR 21, som trädde i kraft 1 juli 
2014. Värdena finns sammanställda i Tabell 2. För eluppvärmda bostäder gäller samma 
värden som i BBR18, vilka är gällande till och med BBR 21.  

Tabell 2. Högsta tillåtna värden för bostäder, enligt BBR 19 och framåt.52 

 

Ej eluppvärmda bostäder 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
130 110 90 

Förbättring från BBR 18 13 % 15 % 18 % 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient / 
(W/(m2 K)) 

0,40 0,40 0,40 

Förbättring från BBR 18 20 % 20 % 20 % 

När det gäller byggnation av lokaler är det värdena i Tabell 3 som inte får överstigas, förutom 
vid liknande förhållanden som för bostäder. Även i dessa fall kan maximalt 20 % högre värden 
på elenergi och eleffekt accepteras än vad som anges för eluppvärmda lokaler i Tabell 3.53 I 
tabellen nämns DVUT, vilket står för den dimensionerande utetemperaturen vintertid enligt 
SS-EN ISO 15927-5. Det dimensionerande värdet gäller för en representativ ort.54  

Även för lokaler, har värdena för specifik energianvändning och genomsnittlig 
värmegenomgångs koefficient ändrats i och med BBR 19. Skärpningen av värdena, som har 
gjorts från BBR 18, avser alla tre klimatzoner och har varit gällande till och med BBR 21. 
Värdena finns sammanställda i Tabell 4 nedan. För eluppvärmda lokaler gäller samma värden 
som i BBR 18, vilka är gällande till och med BBR 21. 

                                                 
51 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:2 Bostäder, Tabell 9:2a-b. 
52 Boverket. BFS 2011:26 BBR 19 avsnitt 9:2 Bostäder, Tabell 9:2a. 
53 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:3 Lokaler. 
54 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:12 Definitioner. 
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Tabell 3. Högsta tillåtna värden för lokaler, enligt BBR 18.55 

 
Ej eluppvärmda lokaler Eluppvärmda lokaler 

Klimatzon I II III I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
140 120 100 95 75 55 

              
+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade hygieniska skäl är 
större 

110(qmedel-
0,35) 

90(qmedel-
0,35) 

70(qmedel-
0,35) 

65(qmedel-
0,35) 

55(qmedel-
0,35) 

45(qmedel-
0,35) 

än 0,35 l/(s ∙ m2) i temperatur- 

reglerade utrymmen. Där 
qmedel är det genomsnittliga 
specifika 

Uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och får 
högst tillgodoräknas upp till  

1,00 l/(s ∙ m2) 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning / (kW) 

- - - 

5,5 5,0 4,5 

        

+ tillägg då Atemp är större än 
130 m2 

0,035(Atemp-
130) 

0,030(Atemp-
130) 

0,025(Atemp-
130) 

        

+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade kontinuerliga 
hygieniska 

0,030(q-
0,35)Atemp 

0,026(q-
0,35)Atemp 

0,022(q-
0,35)Atemp 

skäl är större än 0,35 l/(s ∙ m2) i  

temperaturreglerade 
utrymmen. Där q är det 
maximala specifika 

uteluftsflödet vid DVUT 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient / 
(W/(m2 K)) 

0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 

Tabell 4. Högsta tillåtna värden för lokaler, enligt BBR 19 och framåt.56 

 

Ej eluppvärmda lokaler 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning /  
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
120 100 80 

Förbättring från BBR 18 14 % 17 % 20 % 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient / 
(W/(m2 K)) 

0,60 0,60 0,60 

Förbättring från BBR 18 14 % 14 % 14 % 

 

                                                 
55 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:3 Lokaler, Tabell 9:3a-b. 
56 Boverket. BFS 2011:26 BBR 19 avsnitt 9:3, Tabell 9:3a. 
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Som alternativ till de krav på energianvändning, som anges för byggnader och lokaler i Tabell 
1 och 3, kan istället krav på byggnadens värmeisolering, klimatskärmens täthet och 
värmeåtervinning ställas. Dessa krav kan gälla för både bostäder och lokaler där golvarean 
Atemp är högst 100 m2, där arean för fönster och dörrar uppnår högst 20 % av Atemp och när 
det inte förekommer något kylbehov. Vid sådana byggnader kan istället krav ställas på att 
den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) inte får överskrida värdena i Tabell 5, kolumn 
1 och 2.57 Från och med BBR 19 och framåt, förekommer värden som ska eftersträvas för 
värmegenomgångskoefficienten, när renoverade byggnader inte kan uppfylla kraven på 
specifik energianvändning enligt Tabell 1 och 3.58 Även dessa värden finns redovisade i Tabell 
5, kolumn 3. För byggnader som värms upp med elvärme och där Atemp är 50 m2 eller lägre, 
används istället de krav som gäller för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme. 
De byggnader, med Atemp mellan 51-100 m2 enligt Tabell 5, får maximalt ha en installerad 
eleffekt för uppvärmning på 5,5 kW, likt Tabell 1 och 3, klimatzon I.59 

Tabell 5. Högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient Ui, vid alternativa krav på byggnadens energianvändning  
 (BBR 18)60 samt kraven gällande renoverad byggnad (BBR 19 och framåt).61 

Ui /  
(W/(m2 K)) 

Kolumn 1 
Byggnad med annat 

uppvärmningssätt än 
elvärme 

Kolumn 2 
Byggnad med 
elvärme där 

Atemp är 51-100 m2 

Kolumn 3 
Renoverad byggnad, 
som vid ändring inte 

uppfyller 
tabell 1 eller 3 

Utak 0,13 0,08 0,13 

Uvägg 0,18 0,10 0,18 

Ugolv 0,15 0,10 0,15 

Ufönster 1,30 1,10 1,20 

Uytterdörr 1,30 1,10 1,20 

Boverket ställer krav på byggnaders effektiva elanvändning och anger att byggnadstekniska 
installationer ska utformas så att effektbehovet begränsas. Kraven gäller för de installationer 
som kräver elenergi, exempelvis ventilation, fast installerad belysning och elvärme. Det 
allmänna råd, som Boverket ger vid ändringar i ventilationssystemet för att effektivisera dess 
elanvändning, är att den specifika fläkteffekten vid dimensionerande luftflöde, inte bör 
överskrida de värden som anges i Tabell 6. Högre värde på SFP kan dock accepteras för 
ventilationssystem med mindre luftflöden än 0,2 m3/s, med varierande luftflöden eller då 
systemet har kortare drifttider än 800 h/år.62 Från och med BBR 19 gäller samma maximala 
värden som för ventilationssystemet, även för ett ventilationsaggregat, om detta byts ut 
separat. Detta värde benämns SFPv och benämns som den specifika fläkteleffekten för ett 
aggregat.63 

                                                 
57 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning. 
58 Boverket. BFS 2011:26 BBR 19 avsnitt 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader. 
59 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning. 
60 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:4 Alternativt krav på byggnaders energianvändning. 
61 Boverket. BFS 2011:26 BBR 19 avsnitt 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader. 
62 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 9:6 Effektiv elanvändning. 
63 Boverket. BFS 2011:26 BBR 19 avsnitt 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader. 
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Tabell 6  Värden på specifik fläkteffekt, som ventilationssystemens eleffekt ej bör överskrida (BBR 18 och  
 framåt) samt tillägg om aggregatets specifika fläkteleffekt SFPv (BBR 19 och framåt). 

 

SFP / 
(kW/(m3/s)) 

SFPv / 
(kW/(m3/s)) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,5 1,5 

Frånluft med återvinning: 1,0 1,0 

Frånluft: 0,6 0,6 

4.2.1.1. Ändringar gällande energihushållning från och med 1 mars 2015 

Den 1 mars 2015 trädde Boverkets nyaste byggregler i kraft. BBR 22 behandlar enbart  
kapitel 9 – Energihushållning och detta kapitel  4.2.1.1. kommer att belysa de ändringar, som 
är relevanta för arbetet. Äldre bestämmelser, så som BBR 21, får fortfarande tillämpas vid 
särskilda situationer, före den 1 mars 2016. Med särskilda situationer, menas då  
- arbeten kräver bygglov och ansökan om detta inkommer till kommunen innan 1 mars 2016, 
- arbeten kräver anmälan och denna når kommunen före den 1 mars 2016, eller 
- arbeten varken kräver bygglov eller anmälan och arbetet påbörjas innan den 1 mars 2016.64 

I och med BBR 22 införs fyra klimatzoner, istället för tre zoner som tidigare. Klimatzon I och II 
är likadana som i föregående BBR, medan klimatzon IV har brutit ut kusten från tidigare zon 
III. Detta medför att  
- Kalmar,  
- Blekinge,  
- Skåne och  
- Hallands län samt  
- kommunerna Göteborg, Härryda,  Mölndal, Partille och Öckerö från Västra Götalands län, 
 numera benämns som en egen zon.65 Se Figur 4. 

En annan nyhet med BBR 22 är att kategorin bostäder har indelats i två underkategorier; 
flerbostadshus och småhus.66 För småhus i klimatzon I, II och III är energikraven oförändrade, 
medan klimatzon IV har fått skärpta krav för denna kategori. För flerbostadshus och lokaler 
har kraven på specifik energianvändning skärpts för alla klimatzoner. Kraven på energi för  
småhus, flerbostadshus och lokaler finns sammanställda nedan i Tabell 7. Tabellen innehåller 
också de energikrav som gällde fram till den 1 mars 2015 samt visar den procentuella 
förbättringen gentemot den tidigare versionen av BBR.67 Som förut förekommer diverse 
tillägg för ej eluppvärmda byggnader samt för byggnader som värms upp av el. Dessa tillägg 
är samma för BBR 22, som i BBR 18 till BBR 21 och redovisas därför inte i tabellen. Tilläggen 
för den nya klimatzonen IV är samma som för klimatzon III, enligt tidigare BBR-versioner.  

                                                 
64 Boverket. BFS 2015:3 BBR 22. 
65 Boverket. BFS 2015:3 BBR 22 avsnitt 9:12 Definitioner. 
66 Boverket. BFS 2015:3 BBR 22 avsnitt 9:2 Bostäder. 
67 Ibid. 
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Figur 4. Sveriges klimatzoner sedan 1 mars 2015, BBR 22. 
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Tabell 7. Ändrade kravnivåer gällande byggnadens specifika energianvändning enligt BBR 22. Värden anges i  
 kWh/(m2

Atemp ∙ år).  

  
Klimatzon 
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BBR 19 - BBR 21 Bostäder  130 95 110 75 90 55 90 55 

BBR 22 
Småhus 130 95 110 75 90 55 80 50 

Relativ förbättring - - - - - - 11 % 9 % 

BBR 19 - BBR 21 Bostäder 130 95 110 75 90 55 90 55 

BBR 22 
Flerbostadshus 115 85 100 65 80 50 75 45 

Relativ förbättring  11,5% 10,5% 9 % 13 % 11 % 9 % 16,5% 18 % 

BBR 19 - BBR 21 Lokaler 120 95 100 75 80 55 80 55 

BBR 22 
Lokaler 105 85 90 65 70 50 65 45 

Relativ förbättring  12,5% 10,5% 10 % 13 % 12,5% 9 % 18,5% 18 % 

4.2.2. Fukt 

Alla typer av byggnader ska redan i projekteringsskedet utformas så att risken för fuktskador 
minimeras, både för konstruktionen och för enskilda utrymmen i byggnaden. De ska 
konstrueras så att fukt inte orsakar lukt, skador eller mikrobiell tillväxt, som kan påverka 
människors välmående. Genom fuktsäkerhetsprojektering genomförs förebyggande åtgärder 
för att eliminera en byggnads fuktrelaterade skador.68 Från och med BBR 21, förespråkar 
Boverket att använda exempelvis ByggaF vid fuktsäkerhetsprojekteringen, som vägledning vid 
planering, utformning och kontroll av byggnadens fuktsäkerhet.69 Under byggtiden ska 
byggmaterial och byggnader skyddas mot både smuts och fukt samt med hjälp av 
besiktningar och mätningar bör materialet kontrolleras för fuktskador. Exempel på fuktkällor 
som kan orsaka problem är nederbörd, byggfukt, vatten i och på mark samt förekommande 
luftfukt, både inom- och utomhus.70 

Tillväxten av mikrobiell påverkan är högst beroende av materialens kritiska fukttillstånd. Med 
fukttillstånd menas ett materials nivå på fuktförhållande och kan beskrivas som exempelvis 
relativ fuktighet (RF) eller fuktkvot. Det kritiska fukttillståndet för ett material syftar till det 
fukttillstånd då materialets egenskaper och funktion inte längre uppfylls. Värdet på detta 
tillstånd kan oftast fås från materialets tillverkare, men om värdet inte är känt anger Boverket 
att en relativ fuktighet på 75 % ska användas som det kritiska fukttillståndet.71 

4.2.3. Inomhusmiljö 

För att öka människors välmående, måste inomhusmiljön i byggnader nå tillfredsställande 
nivåer gällande bland annat ljus-, fukt- och temperaturförhållande samt kvaliteten i luft och 

                                                 
68 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:5 Fukt. 
69 Boverket. BFS 2014:6 BBR 21 avsnitt 6:5 Fukt. 
70 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:5 Fukt. 
71 Ibid. 
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vatten.72 Det gäller därför att både nya och renoverade byggnader redan på planeringsstadiet 
utformas för att uppfylla dessa kriterier.  

Det är viktigt att byggnader konstrueras så att det finns möjlighet till tillräcklig belysning. Det 
innebär bland annat att störande reflexioner minimeras och att det förekommer en bra 
balans mellan belysningsstyrka och luminansfördelning. Ljuskällan i en byggnad kan bestå av 
både fast belysning, dagsljus eller solljus, beroende på rummets specifika användning-
sområde. Det ska finnas möjlighet till belysning i alla byggnadens utrymmen, medan rum där 
människor vistas mer än tillfälligt, om möjligt, även ska ha god tillgång till direkt dagsljus. 
Tillgången till direkt solljus gäller något rum i bostäder, där personer vistas mer än tillfälligt.73 

Ett tillfredställande termiskt klimat ska kunna uppnås i hela byggnaden. Med termiskt klimat 
menas  att termisk komfort uppnås i vistelsezonen eller då ett lämpligt klimat kan bevaras i 
övriga utrymmen. Vistelsezonen i sin tur, benämns som det område av ett rum där personer 
normalt befinner sig. Detta område begränsas i horisontal- och vertikalled av två vertikala 
och två horisontella plan. Vistelsezonen i vertikalled, håller sig inom 0,1 m – 2,0 m från golvet 
och i horisontalled 0,6 m från ytterväggar eller andra yttre begränsningar. Vid fönster och 
dörrar gäller dock 1,0 m, istället för 0,6 m. Råden för vilka värden som bör gälla för 
byggnader, kan ses i Tabell 8.74 

Tabell 8. Allmänna råd från Boverket angående termisk komfort i byggnader. 

 
Krav Gäller i vistelsezonen för: 

Riktad operativ temperatur 
> 18 °C Bostads- och arbetsrum 

> 20 °C Hygienrum, vårdlokaler och rum för barn och äldre 

Skillnad i riktad operativ temperatur 
mellan olika punkter i vistelsezonen 

< 5 °C 
  

Golvtemperatur 

> 16 °C 
< 26 °C 

Bostads- och arbetsrum 

> 18 °C Hygienrum 

> 20 °C Lokaler avsedda för barn 

Lufthastighet 
< 0,15 m/s Vintertid 

< 0,25 m/s Övrig tid på året, från ventilationssystemet 

Vid projektering och byggnation av byggnader, ska dessa alltid utformas så att en god 
luftkvalitet kan uppnås i utrymmen där personer uppehåller sig mer än tillfälligt. Beroende av 
rummens användningsområde, bestäms vilka värden som gäller för en god luftkvalitet i just 
det utrymmet. Boverket ger rådet att redan i projekteringsskedet ta hänsyn till den 
nedsmutsning, som kan förväntas uppstå i exempelvis kök och badrum. Dessutom bör 
materialvalen i största möjliga utsträckning vara sådana som avger låg andel emissioner, för 
att undvika en ökad lufttillförsel. Luften får inte innehålla en koncentration av föroreningar, 
som kan medföra negativa hälsoeffekter eller obehaglig lukt. Byggnader och deras 
installationer får inte avge högre halter än gällande gränsvärden för uteluft. Dessutom får det 
lägsta tillåtna uteluftsflödet för ventilationssystem inte understiga 0,10 l/(s ∙ m2) golvarea då 
ingen vistas där och 0,35 l/(s ∙ m2)golvarea när någon vistas där.75 

                                                 
72 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö. 
73 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:3 Ljus. 
74 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:4 Termiskt klimat. 
75 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 6:2 Luft 
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Vattenkvaliteten och hygienförhållanden i en byggnad ska tillfredställa de allmänna 
hälsokraven och i Boverkets byggregler ställs krav på tappvattnets temperatur. Tappvatten är 
samlingsnamnet på kallt samt uppvärmt vatten av dricksvattenkvalitet. Tappvarmvatten ska 
kunna uppnå temperaturer på minst 50°, men på grund av den skållningsrisk som finns får 
temperaturen inte överstiga 60° efter tappstället. Vid risk för personskador eller olycksfall får 
dock inte temperaturen på tappvarmvattnet överstiga 38°, som till exempel i allmänna 
duschar där temperaturen inte kan regleras utanför duschen. Vattenflödet ska vara 
tillfredställande, utan risk för att korrosion bildas eller att onödigt buller uppstår, samtidigt 
som rätt temperatur på tappvarmvattnet ska kunna fås utan onödigt lång väntetid.76  

Uppkomst och spridning av buller ska i största möjliga mån begränsas och dämpas. Detta 
gäller särskilt bostäder eller lokaler, så som förskolor, undervisningsrum, kontor, vårdlokaler 
och fritidshem, för att minimera riskerna för människors hälsa och välbefinnande. Kravet, 
som gäller för bostäder och lokaler, är att ljudet från olika installationer och byggnadens 
hissar, ska planeras så att deras tänkta användning ska kunna pågå utan att någon som vistas 
i byggnaden blir störda av ljudet. Om bostäder ligger i direkt anslutning till bullrande 
verksamhet, exempelvis tvättstuga, träningslokal eller restauranger, kan speciella åtgärder 
krävas för att ljudisolera byggnaden. Efterklangstiden i lokaler ska väljas efter dess 
användningsområde.77 Värden på tillåtna gränsvärden inom buller fördes in i Boverkets 
byggregler i och med BBR 20, som trädde i kraft 1 juli 2013. Den lägsta ljudnivåskillanden 
mellan bostäder och andra utrymmen, samt den högsta tillåtna stegljudsnivån för respektive 
utrymme, redovisas i Tabell 9. Ljudnivåerna från verksamheterna bör inte överstiga 25 dB(A) i 
rum där sömn, vila eller daglig samvaro utövas.78 

Tabell 9. Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder innan särskilt ljudisolerande  

 åtgärder behövs.79 

  

Ljudnivåskillnad  
mellan utrymmen / 

(dB(A)) 

Stegljudsnivå  
i utrymme / 

(dB(A)) 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 52 56 

I följande fall gäller dock:     

  
från närings- och serviceverksamhet  
och gemensamma garage till bostad 

56 52 

  
mellan bostäder, utan direktförbindelse,  
inom särskilda boendeformer för äldre 

52 62 

  

mellan bostäder inom övriga behovsprövade  
särskilda boendeformer där höga ljudnivåer  
förekommer 

56 56 

  från trapphus och korridor till bostad 52 62 

                                                 
76 Boverket. BFS 2014:3 BBR 21 avsnitt 6:6 Vatten och avlopp. 
77 Boverket. BFS 2011:6 BBR 18 avsnitt 7 Bullerskydd. 
78 Boverket. BFS 2013:14 BBR 20 avsnitt 7 Bullerskydd. 
79 Boverket. BFS 2013:14 BBR 20 avsnitt 7:2, tabell 7:21a. 
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4.2.4. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK 

Kravet på utförda OVK-besiktningar, infördes redan 1991 och det är byggnadens ägare som är 
ansvarig för att denna besiktning utförs. Innan ventilationssystemet börjar användas, ska OVK 
utföras och därefter ska besiktningen göras regelbundet.80 Förskolor, skolor och vårdlokaler 
samt flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- eller FTX-ventilation ska besiktigas med 
ett intervall av 3 år. Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F-, FX- eller S-ventilation ska 
besiktigas med 6 års mellanrum. En- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation ska 
endast besiktas vid nybyggnad eller vid nyinstallation.81 Den obligatoriska 
ventilationskontrollen ska protokollföras och finnas tillgänglig hos byggnadsnämnden. Alla 
besiktningar av ventilationssystemet ska kontrollera  
- att systemet fungerar som det är tänkt,  
- att inga föroreningar förekommer som kan spridas i byggnaden och  
- att instruktions- och skötselanvisningar är tillgängliga för användning. 
Vid återkommande besiktning efter angivet intervall, ska dessutom 
- funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet undersökas, så att dessa fortfarande 

motsvarar de föreskrifter, som gällde då systemet togs i bruk och 
- lämpliga åtgärder tas fram, för att energihushållningen i systemet ska kunna förbättras och 
för att inomhusklimatet inte ska riskera att blir sämre.82 

När besiktningen är utförd, ska ett intyg överlämnas till byggnadsägaren, som ska placeras väl 
synligt i byggnaden. Intyget ska innehålla information om vilket datum som besiktningen 
utfördes, kontrollens resultat samt datumet för nästa besiktning. Förekommer det brister vid 
besiktningen, är kravet på byggnadens ägare att dessa ska åtgärdas omgående. Ägaren är 
också ansvarig för att kraven på ventilationssystemet följs mellan besiktningarna och att 
underhåll sker. Byggnadsnämnden inom kommunen har uppgiften att övervaka alla 
byggnaders ägare, så att dessa genomför OVK-besiktningar, åtgärdar fel och brister samt 
sköter ventilationssystemet på rätt sätt.83 

4.3. Passiv-, nollenergi- och minienergihus 
Det finns olika nivåer av nära-nollenergibyggnader, beroende på hur energisnålt byggande 
som eftersträvas. Nivåerna är passiv-, nollenergi- och minienergihus. Gemensamt för dessa 
tre nivåer är att alla hustyperna använder lite energi, har låga värmeförluster och bidrar till 
minskning av koldioxidutsläpp.84 För att värmeförlusterna ska bli minimala, förekommer det 
maxkrav på värmeförlusttalet (VFT) samt krav på låg årsenergi. Dessutom ställs det krav på 
ljudnivå, täthet, fukt samt behagligt inomhusklimat året om.85 

4.3.1. Passivhus 

För passivhus ställs krav på byggnadens värmeförlusttal, energianvändning, inomhusklimat 
och ljud.86 I Figur 5 visas en principiell skiss över hur ett passivhus ska byggas upp. Med 
passivhus ökar möjligheten till gratisenergi i byggnaden, då byggnaden ska vara välisolerad i 

                                                 
80 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150212). 
81 Boverket. BFS 2011:16 OVK 1. 
82 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150212). 
83 Boverket. www.boverket.se (information hämtad 150212). 
84 Passivhuscentrum. www.passivhuscentrum.se (information hämtad 150315). 
85 Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se (information hämtad 150315). 

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.passivhuscentrum.se/
http://www.nollhus.se/
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både väggar, tak och grund, fönstren ska vara energieffektiva och all möjlig spillvärme ska 
återvinnas. För passivhus ska ventilationen bestå av ett FTX-system, så att värmen från 
frånluften kan tas tillvara.87 

 

Figur 5. Passivhusets principer. (www.passivhuscentrum.se) 

För både passiv- och nollenergihus är det främst värmeförlusterna som ska minimeras och 
därför är lufttätheten en avgörande faktor när det byggs energisnålt. Låga värmeförluster 
innebär bland annat att det inte uppstår kallras vid fönster och ytterväggar och ett lufttätt 
byggande medför att drag och mögel inte uppkommer.88 Energikraven för passivhus kan ses i 
Tabell 10.89 

                                                                                                                                                         
86 Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se (information hämtad 150315). 
87 Passivhuscentrum. www.passivhuscentrum.se (information hämtad 150315). 
88 Ibid. 
89 Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se (information hämtad 150315). 

http://www.passivhuscentrum.se/
http://www.nollhus.se/
http://www.passivhuscentrum.se/
http://www.nollhus.se/


25 

 

Tabell 10. Energikrav för passiv- och nollenergihus uttryckt i kWh/(m2
Atemp ∙ år) .  
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Byggnad, mindre än 400 m2 / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
63 31 59 29 55 27 

Byggnad, större än 400 m2 / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
58 29 54 27 50 25 

4.3.2. Nollenergihus 

Nollenergihus beskrivs, precis som passivhus, som ett hus med små energiförluster. 
Energikraven för dessa två hustyper är samma och kan ses ovan i Tabell 10. För nollenergihus 
gäller, förutom kraven för passivhus, att summan av den viktade, levererade energin ska vara 
mindre än eller lika med summan av den levererade, viktade energin för samma byggnad 
under ett helt år.90 

4.3.3. Minienergihus 

Energikraven för ett minienergihus ligger mellan passivhus och BBR 19, fast med samma 
kravmodell som ett passivhus. Värmeförlusterna för ett minienergihus är därför på en nivå 
som är mycket lägre än vad BBR 19 tillåter. Energikraven för minienergihus kan ses i  
Tabell 11.91 

Tabell 11.  Energikrav för minienergihus uttryckt i kWh/(m2
Atemp ∙ år). 
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Byggnad, mindre än 400 m2 / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
83 39 79 37 75 35 

Byggnad, större än 400 m2 / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
78 37 74 35 70 33 

4.3.4. Byggnadskrav för passiv-, nollenergi- och minienergihus 

För att byggnader ska kunna benämnas som passiv-, nollenergi- eller minienergihus, behöver 
dessa uppföras efter vissa byggnadstekniska krav. Som tidigare nämnt ska byggnaden vara 
tät. Kallras från kalla ytterväggar eller från fönster ska inte uppstå, samtidigt som fuktig 
inomhusluft inte får nå ut i konstruktionen och riskera mögelangrepp. Dessutom kräver 
värmeväxlaren att byggnaden är tät, för att den ska få så bra verkningsgrad som möjligt. 

                                                 
90 Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se (information hämtad 150315). 
91 Ibid. 

http://www.nollhus.se/
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Kravet som gäller för luftläckage är 0,30 l/s och omslutande area vid 50 Pa. Även fönster och 
dörrar ska väljas med hänsyn till kallras. De dörrar och fönster, som väljs till byggnaden, ska 
därför ha ett lågt värmegenomgångstal.92  

Månadsvis ska det vara möjligt att mäta byggnadens varmvattenanvändning, hushållsel, 
värme- och fastighetsenergi. Mätningarna är nödvändiga för att byggnadens egenskaper ska 
kunna undersökas och för att eventuella fel och brister ska kunna upptäckas och åtgärdas. 
När det gäller fastighetsenergin ska följande värden sammanställas och redovisas i samband 
med årsenergikalkylen och som underlag till kontrollplanen: 
- SFP-värde för ventilation, 
- elanvändning för pumpar, 
- belysning samt 
- annan energi för byggnadens drift.93 

Fukthalten för allt byggmaterial, som används i byggnaden, ska granskas av en 
fuktkontrollant, för att eliminera risken att fuktiga byggnadsmaterial byggs in i 
konstruktionen och orsakar mikrobiologisk påväxt. Trä ska under byggtiden väderskyddas och 
får inte ha en fuktkvot som överstiger 0,20 kg/kg. Vid inbyggnadstillfället och 
förvaltningsskedet måste fuktkvoten vara mindre än 0,16 kg/kg. Materialtillverkarnas och 
Hus AMA 98’s angivna kritiska fukttillstånd för golvmaterial, exempelvis mattor, lim och 
spackel, ska understigas och kontrolleras av en auktoriserad fuktkontrollant.94 

Passivhus ska ha hög inomhuskomfort året runt, vilket innebär att innetemperaturen är 
beroende av solvärmefaktorn (SVF). SVF anger solvärmeinstrålningen under sommarhalvåret 
per uppvärmd yta, där hänsyn tas till befintliga skuggningsförhållanden. Det gällande kravet 
är att SVF ≤ 0,036 W/m2 för byggnadens mest solutsatta läge. Rådet är att 
inomhustemperaturen inte ska överstiga 26° under mer än högst 10 % av tiden, under 
perioden april–september. Bullerkraven som gäller i passivhus, är att sovrum och vardagsrum 
ska klara minst ljudklass B.95   

                                                 
92 Sveriges Centrum för Nollenergi. FEBY 12, Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergi – 

Bostäder. (2012)  
93 Sveriges Centrum för Nollenergi. www.nollhus.se (information hämtad 150315) 
94 Ibid. 
95 Ibid. 

http://www.nollhus.se/
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5. Resultat 
Svaren som lämnades i enkäten bestod antingen av givna svarsalternativ, korta textrader eller 
längre fritextsvar, beroende på frågans formulering och utformning. Fritextsvaren var av olika 
omfattning, då vissa svarspersoner svarade mer ingående på frågorna än andra personer. 
Bland kommunerna utmärkte sig bland annat Göteborg, Lomma och Helsingborg av dem 
som svarade utförligt på de allra flesta frågor i enkäten. Bland landstingen var det främst 
Norrbotten som valde att utveckla sina svar. Det förekom även kommuner och landsting som 
valde att inte besvara sådana frågor där det skulle ges längre beskrivningar eller utförliga 
upplysningar. 

5.1. Kommuner 
Av Sveriges 290 kommuner var det 40 som valde att besvara enkäten, vilket innebär att 
kommunenkäten fick ett svarsdeltagande på 14 %. De svarande kommunerna finns utspridda 
över hela landet och den geografiska spridningen redovisas i Figur 6. Förutom dessa förekom 
tre kommuner, som valde att inte medverka i enkätundersökningen men som ändå hörde av 
sig och gav generella svar på hur deras arbete går till både gällande energi och fukt. Dessa 
kommuner är dock inte representerade i svarsdeltagandet på 14 %. Deras generella svar finns 
behandlade i kapitel 6.1. Kommunerna besvarade enkäten i sin egenskap som tillsyns-
myndighet och deras svar finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1.  
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Figur 6. Spridningen av de kommuner, som besvarade den webbaserade enkäten. 
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5.1.1. Energi 

Alla svar givna från kommunerna gällande enkätens energifrågor finns i sin helhet i Bilaga 1, 
fråga 2:1-2:5. Majoriteten av de svarande kommunerna har någon typ av krav på att 
energiberäkning ska vara utförd, för att bevilja bygglov eller andra nödvändiga processer, se 
Figur 7. Kraven ställs oftast i samband med nybyggnation, större ombyggnationer eller då 
BBR kräver energiberäkningar. 

 
Figur 7. Antalet kommuner som ställer krav på utförd energiberäkning för att bevilja bygglov eller andra  
 nödvändiga processer. Fråga 2:1a. 

Av de kommentarer, som har inkommit, framgår att frågan har kunnat tolkas på olika sätt. 
Fråga 2:1a, ”Har Er kommun krav på energiberäkning för att bevilja bygglov eller andra 
nödvändiga processer, som till exempel marktilldelning?”, kunde ha varit tydligare ställd, då 
energiberäkning ska lämnas in i samband med bygganmälan och inte vid bygglovsansökan. 
Formuleringen diskuteras vidare i kapitel 6.2. Kommunerna har därför svarat olika på denna 
fråga och vissa kommuner har tolkat bygglovsskedet som hela processen fram till byggandet. 
Det förekommer även kommuner som har tolkat frågan så som den är ställd och därför svarat 
”Nej” angående om det krävs energiberäkning för att få bygglov beviljat, men sedan 
kommenterat under fråga 2:1b att de har krav på energiberäkning vid bygganmälan. Figur 7 
kunde, med en tydligare frågeformulering, ha fått ett annat utfall gällande antalet kommuner 
som ställer krav på energiberäkning inför byggnationer. Genom att jämföra kommunernas 
svar på fråga 2:1a och 2:1b, visar det sig att en uppdelning av svaren mellan kravet på 
energiberäkning vid bygglovsansökan gentemot att ställa krav på energiberäkning innan 
bygganmälan, hade kunnat ge ett resultat likt diagrammet i Figur 8.  
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Figur 8. Möjligt resultat av fråga 2:1a vid annan frågeformulering och andra svarsalternativ, exempelvis ”När 
 begär Er kommun in energiberäkning?”. 

Omkring 90 % av de svarande kommunerna anger att de granskar resultatet från inkomna 
energiberäkningar, se Figur 9. Fler antal kommuner säger sig granska energiberäkningen, än 
antalet kommuner som anger att de kräver energiberäkning. Även detta borde kunna 
förklaras av formuleringen och tolkningen av fråga 2:1a. Granskningen gäller främst 
rimligheten i beräkningarna, kontroll av ingångsvärden och resultatet, så att detta klarar 
BBR:s energikrav. En del kommuner anger att de kräver marginal i jämförelse med BBR:s krav, 
men det är endast Oskarshamn som anger ett faktiskt värde för denna marginal. Oskarshamn 
anger att beräkningen ska vara minst 20 % strängare än BBR:s krav, vilket presenteras i  
Tabell 12. 

 
Figur 9. Antal kommuner som granskar resultatet från energiberäkningen. Fråga 2:1c. 
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Tabell 12. Oskarshamns marginalkrav vid granskning av energiberäkningar. 

  

Ej eluppvärmd byggnad / 
(kWh/(m2

Atemp ∙ år)) 
Eluppvärmd byggnad / 

(kWh/(m2
Atemp ∙ år)) 

  

Bostäder 

Krav BBR 18  
(klimatzon III) 

110 55 

Krav Oskarshamn  
(20 % strängare än BBR 18) 

88 44 

Lokaler 

Krav BBR 18  
(klimatzon III) 

100 55 

Krav Oskarshamn  
(20 % strängare än BBR 18) 

80 44 

 

Omkring 30 % av de svarande kommunerna anger att det förekommer utförda beräkningar 
för en-/tvåbostadshus, som inte klarat Boverkets krav på energianvändning, se Figur 10. Av 
figuren framgår även att det är mer vanligt att kravet på energihushållning inte uppnås vid 
beräkningar för en-/tvåbostadshus, än vad det är för flerbostadshus och lokaler. Generellt 
sett är det ganska ovanligt att energiberäkningar för byggnader inom kommunerna inte 
klarar kravet på energianvändning, enligt 40 % av de som svarade. Två kommuner uttrycker i 
sina svar, misstankar om att beräkningarnas indata påverkas manuellt för att resultatet ska 
klara BBR:s krav. Möjlig indata som kan manipuleras diskuteras närmre i kapitel 6.3. Endast 
Osby och Lomma anger att det är vanligt att energiberäkning för byggnader inte klarar 
kraven. 

 
Figur 10.  Antalet kommuner som anger att det förekommer att byggnader inte klarar kravet på  
 energianvändning. Fråga 2:2a. 

Fråga 2:3 behandlar vad det blir för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från 
BBR:s krav, men några kommuner verkar ha misstolkat denna fråga. Dessa 25 % 
kommenterar frågan med att byggnadsarbetena inte får påbörjas, men då frågan syftar till 
den faktiska energianvändningen kan inte denna undersökas förrän byggnaden är färdigställd 
och i bruk. Andra som feltolkat frågan anger att byggherren får åtgärda bristerna och 
förbättra konstruktionen så att nya beräkningar kan lämnas in som visar att kraven i BBR 
uppfylls. Helsingborg anger att de har uppföljning 12-24 månader efter att slutbevis har 
utfärdads och byggnaden har tagits i bruk, men vid tillfället för undersökningen 2011 hade de 
ännu inte fått in några rapporter om den faktiska användningen. Av den anledningen kunde 
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de inte ange några rutiner för hantering av påföljder. 43 % anger att de inte kontrollerar den 
faktiska energianvändningen, alternativt att det inte blir några påföljder om det visar sig att 
de teoretiska beräkningarna inte stämmer överens med verkligheten. Det kan bero på att det 
i PBL inte förekommer krav på kontroll av den faktiska energianvändningen och att 
kommunen av den anledningen inte får reda på något värde för en byggnad som har tagits i 
bruk. Det bör därför ligga i byggherrens eget intresse att byggnaden uppfyller de beräkningar 
som har upprättats och att denne tycker att det är lönande att åtgärda de brister som 
förekommer. Ystad anser att det rimliga tillvägagångssättet är att i första hand uppfylla 
beräkningar, i andra hand utfärda nyttjandeförbud och i tredje och sista hand att riva 
byggnaden. Oskarshamn begär in en utredning om orsaken till att värdena är högre än 
beräknat och Kiruna kräver att en redovisning från byggherren över hur de höga värdena ska 
åtgärdas. Ystad, Oskarshamn och Kiruna är de enda kommunerna som ger beskriver hur ett 
sådant ärende hanteras i kommunen. 

Fem kommuner meddelade att de ställer strängare krav på energianvändningen än vad BBR 
gör angående en-/tvåbostadshus och två av dessa ställer även strängare krav även på 
flerbostadshus och lokaler. Sammanlagt ställer fyra kommuner strängare krav på 
energianvändningen än BBR gällande flerbostadshus, se Figur 11. Kommunen Mark, som 
valde att inte medverka i enkätundersökningen, skrev via mail att ”om kommunen ställer 
högre krav än BBR är kommunen skyldig att ersätta byggherren för eventuella 
merkostnader”.96 Liknande kommentarer återkommer även i de deltagande kommunernas 
kommentarer angående frågan. Från och med den första januari 2015 får inte kommunen 
ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper mer än i de fall där kommunen är 
byggherre eller fastighetsägare. Detta gäller enligt 8 kap 4a § i Plan- och Bygglagen. Skulle 
kommunen ändå ställa sådana krav, blir dessa utan verkan. En av Boverkets kontaktpersoner 
klargör dock att det inte finns något i PBL, som säger att kommunen blir skyldig att ersätta 
byggherren för merkostnader, utan i sådana fall blir det en civilrättslig process.97 

 

Figur 11. Antalet kommuner som säger sig ställa strängare krav än BBR på energianvändning. Fråga 2:4a. 

 

                                                 
96 Enligt mail från Martin Holbrant, Energi- och klimatrådgivare, mottaget 110404. 
97 Information given via telefon av Henrik Olsson, 150122. 
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Av de fem kommuner som ställde strängare krav på energianvändningen, gjorde alla detta vid 
markanvisning och –försäljning. Karlstad är den kommun, som har specificerat sitt krav och 
deras teknik- och fastighetsnämnd har satt upp ett mål för energi till 80 kWh/m2 för 
kommunala byggnader, där avvikelser ska preciseras. Detta värde bör gälla för ej 
eluppvärmda byggnader i kommunen och innebar år 2011 att Karlstad ställde cirka 35 % 
strängare krav än BBR angående energianvändningen i lokaler och bostäder. I och med 
Boverkets uppdaterade energinivåer i BBR 22, har denna procentsats ändrats något under 
2015, men Karlstad klarar fortfarande kraven för klimatzon II, se Figur 12. Eftersom kraven 
gäller kommunala byggnader, innebär detta att svaret gäller då kommunen agerar byggherre 
eller fastighetsägare och kravet är därför giltigt även efter ändringen i Plan- och Bygglagen 
första januari 2015. Två kommuner, som har svarat ”Nej” på fråga 2:4a, kommenterar att de 
har påbörjat ett arbete för strängare krav men att arbetet ännu inte är färdigt. Kommunernas 
formulering av energikraven varierar och deras svar kan ses i Bilaga 1, fråga 2:4c.  

Anledningen till att kommunerna inte ställer strängare krav på energianvändningen är främst 
att det inte finns något lagkrav på detta. Det anses inte vara motiverat att ställa krav över 
normen, utan kommunerna informerar endast byggherrarna om att vara förutseende och att 
bygga energisnålt.  

  

Figur 12. Karlstad kommuns (klimatzon II) krav på lägre energianvändning än BBR. 

I samband med enkäten förekom det kommuner som planerade att ställa skärpta krav inom 
den närmsta framtiden angående energianvändning, se Figur 13. När dessa krav skulle börja 
gälla, för de 25 % som svarade ja på frågan, var oklart och det är heller inte preciserat om 
dessa krav skulle gälla för alla byggnader eller enbart för kommunala byggnader. Både 
Helsingborg och Bjurholm angav dock att skärpta krav skulle börja gälla under 2011, men 
ingen av dessa lämnade någon kontaktperson för vidare frågor. Det har heller inte varit 
möjligt att finna någon annan ansvarig inom kommunen, som efter tiden för undersökningen 
har velat förtydliga hur dessa skärpta krav har formulerats eller om de skärpta krav som 
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nämndes 2011 har genomförts. Genom sökning på dessa kommuners hemsida, går det att 
hitta information för Bjurholm om att de idag kräver att energibehovsberäkning bifogas med 
bygglovsansökan och att Um och byggnadens specifika energibehov ska redovisas i den 
tekniska beskrivningen.98 På Helsingborgs hemsida går det inte att hitta några specifika 
förbättringar om dagens energianvändning, men de anger att deras mål till år 2020 är att 
energiaspekter ska tas i beaktande vid upprättande av markanvisningsavtal.99 

 

Figur 13. Antal kommuner som planerar att ställa skärpta krav inom den närmsta framtiden. Fråga 2:5a. 

5.1.2. Fukt 

Alla svar från kommunerna gällande fuktfrågorna i enkätundersökningen finns i sin helhet i 
Bilaga 1, fråga 3:1-3:4. Omkring 35 % av de svarande kommunerna ställer särskilda krav 
angående risk för fuktskador, för att bevilja bygglov, se Figur 14. Det är sammanlagt åtta 
kommuner, som anger att deras hantering av fuktfrågor liknar den för energianvändningen 
och främst gäller vid markanvisning. Fem kommuner menar på att kraven enbart gäller för 
särskilt kritiska moment eller för särskilda byggnader, exempelvis badhus och ishallar eller 
där risk för översvämning förekommer. Kraven ställs vanligast i samband med bygganmälan 
och 25 % kräver då fuktsäkerhetsprojektering eller utredning av fuktsakkunnig. 

                                                 
98 Bjurholms kommun. www.bjurholm.se (information hämtad 150307). 
99 Helsingborgs stad.  Energistrategi 2035 – en kortversion. (2011). 

http://www.bjurholm.se/
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Figur 14. Antal kommuner som ställer särskilda krav med anledning av risk för fuktskador för att bevilja  
 bygglov eller andra nödvändiga processer. Fråga 3:1a. 

Omkring 40 % av de svarande kommunerna anger att den inkomna fuktdimensioneringen 
granskas, se Figur 15. Vid de tillfällen som fuktdimensioneringen inte är tillfredsställande 
påpekas bristerna för byggherren och en reviderad fuktdimensionering begärs in. Det är 30 % 
fler kommuner som uppger att kraven på fuktsäkerhet enligt BBR följs upp i det byggda 
huset, än antalet som anger att kraven inte följs upp, se Figur 16. 50 % av kommunerna anger 
att de har uppföljning i enlighet med kontroll-planen. Det förekommer dock missnöje med 
detta förfarande, då en kommun anser att PBL ger dem för lite makt till att följa upp 
byggnationerna. I dagsläget är kommunens uppgift att granska de kontrollplaner som 
inkommer med namnteckning av kvalitetsansvarig, men åsikten från den missnöjda 
kommunen är att det förekommer tillfällen då kontrollplaner signeras utan att kontroll har 
skett. Det är allvarligt att det tas så lätt på kontrollplaner och en möjlig orsak kan vara 
felaktigt utbildad personal.  

 
Figur 16.  Antal kommuner som anger att fuktdimensioneringen granskas. Fråga 3:2. 
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Figur 16  Antal kommuner som anger att kraven på fuktsäkerhet enligt BBR följs upp i det byggda huset. Fråga 
 3:4a. 

5.1.3. Inomhusmiljö 

Alla givna svar från kommunerna gällande frågorna om inomhusmiljö finns i sin helhet i 
Bilaga 1, fråga 4:1a-b. Det är inte många kommuner, som väljer att ställa högre krav än BBR 
vad gäller inomhusmiljön, vare sig på en-/tvåbostadshus, flerbostadshus eller på lokaler, se 
Figur 17. 88 % av de svarande kommunerna ställer inga andra krav på inomhusmiljö än vad 
BBR gör. Av de specificeringar som har inkommit gällande vilka krav som ställs, säger 
majoriteten att det endast är BBR:s regler som gäller samt att PBL ska vara uppfylld. Det 
förekommer dock en kommun, som ställer högre krav på bullernivåer, samt en kommun som 
anger att de ställer krav på att FTX-system ska användas. Skellefteå anger dessutom att det 
finns tillfällen då Miljöbalken ställer högre krav än vad BBR gör och att Miljöbalken i dessa fall 
blir det styrande dokumentet gällande inomhusmiljö. 

 
Figur 17.  Antal kommuner som säger sig ställa krav utöver BBR angående innemiljö. Fråga 4:1a. 
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5.1.4. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK 

Kommunernas givna svar för frågorna i enkäten som behandlar obligatorisk ventilations-
kontroll, finns i sin helhet i Bilaga 1, fråga 5:1-5:6. Generellt gäller att ett större antal 
kommuner följer upp OVK-besiktningarna när det gäller flerbostadshus och lokaler, än när 
det rör sig om en-/tvåbostadshus, se Figur 18. 

 

Figur 18.  Antal kommuner som följer upp OVK-besiktningar. Fråga 5:1a. 

 

Främst sker uppföljningen genom påminnelse till berörd byggherre, då 15 % anger att detta 
är deras förfarande och 10 % har bevakning av ej godkända protokoll. Baserat på inkomna 
svar på de frågor i enkäten som berör OVK, är medvetenheten hög bland Sveriges kommuner 
om hur hanteringen sker. Även vid de tillfällen då OVK-besiktning saknas, är det främst 
påminnelse som gäller i samtliga kommuner men 13 % använder sig av vitesföreläggande och 
en kommun anger att förbud mot att bruka byggnaden förekommer. Eventuella 
anmärkningar ska åtgärdas av fastighetsägaren inom en viss angiven tidsram, oftast inom 3-6 
månader. 

5.1.5. Boverkets nationella energideklarationsregister, Gripen 

Fråga 5:5a-c berör Boverkets nationella energideklarationsregister, som togs i bruk 2008. Här 
är det endast Vänersborg som rapporterar att detta är ett register som de både använder sig 
av och som de tycker är till nytta för dem. Däremot är det sammanlagt 17 kommuner som 
har beskrivit på vilket sätt som de har haft nytta av registret. Detta gör att det kan antas att 
fler kommuner än Vänersborg borde ha svarat på frågorna 5:5a-b. Av de kommuner, som 
beskriver sin nytta av registret, använder majoriteten registret för att se vilka byggnader som 
är deklarerade samt för att skicka ut påminnelse där besiktning saknas. En kommun anger att 
registret även används för att kontrollera OVK och radonmätningar i skolor.  
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Det förekommer dessutom kritik angående registrets användarvänlighet. Bland förslagen på 
förbättringar finns: 

 Det borde vara lättare att skriva ut listor med adresser till fastighetsägare. 

 Registret borde innehålla uppgifter om identiteter på aggregat inom respektive 
 byggnad. 

 Registret borde vara kopplat till OVK-registret och på så vis kunna eliminera 
pappersprotokoll för OVK. 

 Registret borde vara mer flexibelt än vad det är i nuläget. 

 Det borde finnas möjlighet att registret per automatik skickade ut påminnelse till 
byggnadsägarna. Kommunerna skulle sedan, kvartalsvis, kunna få listor från Boverket 
för de fastigheter där ärendet behöver drivas vidare. 

 Samordna energideklarationen med fastighetsdeklarationen, där 
fastighetsdeklarationen kompletteras med uppgifter för detta. Detta kan resultera i 
att samhället får en bra koll på energistatusen i våra byggnader genom aktiv tillsyn 
från myndigheter. 

Enligt Helsingborg förekommer det dessutom mycket fel i registret över vilka byggnader som 
ska deklareras, vilket gör registret oanvändbart för deras tillsyn. 

Det nationella energideklarationsregistret Gripen är inte tillgängligt för privatpersoner och 
därför har kontakt tagits med Boverket under 2015. Det framkom då att tillsynsansvaret för 
den obligatoriska ventilationskontrollen inte längre ligger hos kommunerna, utan detta 
ansvar har sedan enkätundersökningen genomfördes tillfallit Boverket. Under tiden som 
kommunerna fortfarande ansvarade för tillsynen, ändrades registret så att adresser till 
fastighetsägare med lätthet kunde skrivas ut. Gripen innefattar nuförtiden uppgifter om 
aggregatens identitet inom respektive byggnad. Att samla energideklarationen med 
fastighetsdeklarationen är en förbättringsåtgärd som inte är genomförd, men som Boverkat 
anser är en god idé. De föreslår dock själva att det kanske vore ännu bättre om all 
byggnadsinformation istället samlas hos Lantmäteriet.100 

5.2. Landsting 
Enkäten för Sveriges 18 landsting och två regioner, besvarades av fem stycken, vilket innebär 
ett svarsdeltagande på 25 %. Landstingen besvarade enkäten i sin egenskap som beställare. 
Till en början var det många landsting som visade intresse för att medverka i 
undersökningen. En förfrågan om medverkan skickades till landstingens infoadresser och det 
inkom flera positiva reaktioner gällande ämnet, vilka alla meddelade att de gärna bidrog med 
information och erfarenheter samt till vem enkäten kunde skickas för svar. Dagen då enkäten 
stängdes för inkommande svar var det dock bara Dalarna, Jämtland, Kronoberg, Norrbotten 
och Stockholm som hade besvarat enkäten. Landstingens svar finns i sin helhet i Bilaga 2. 

5.2.1. Energi 

Alla svar givna från landstingen och regionerna gällande enkätens energifrågor finns i sin 
helhet i Bilaga 2, fråga 2:1-2:5. Av enkäten framkom att alla svarande landsting ställer krav på 
upprättande av energiberäkning enligt BBR:s krav samt granskar resultatet, då landstinget 
verkar som byggherre. Endast Dalarnas landsting meddelar att det finns tillfällen då 

                                                 
100 Information given via telefon av Lars Corneliusson, Jurist på Boverket, 150410. 
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byggnader inte har klarat kravet på energianvändning och säger att det främst är vid 
ombyggnationer som dessa krav inte uppnås. På frågan om vad det blir för påföljd om den 
faktiska energianvändningen avviker från BBR:s krav, svarar samma landsting att påföljden 
endast blir en ”plump” i protokollet, eftersom kraven inte gäller befintliga byggnader. 
Jämtlands landsting meddelar att de inte har byggt några hus och att de därför inte har några 
objekt där den faktiska energianvändningen avviker från kraven. Övriga landsting väljer att 
inte besvara frågan. 

Fyra av fem landsting svarar att de ställer strängare krav på energianvändningen än vad BBR 
gör. Stockholm anger att strängare krav kan anges på komponentnivå i vissa fall, Jämtland 
meddelar att de funderat på att ställa strängare krav vid deras nästa projekt och Dalarna har 
som eget mål att minska den tillförda energin med ett visst antal procent under en 
tidsbestämd period.101 Kronoberg anger att de vid senaste nybyggnationen av vårdcentral 
ställde krav på att energianvändningen skulle vara 25 % bättre än enligt BBR. En förbättring 
av 25 % innebar år 2011 att lokaler som inte värms upp med elvärme skulle ha en specifik 
energianvändning på max 75 kWh/(m2

Atemp ∙ år) och för lokaler med elvärme max 41 
kWh/(m2

Atemp ∙ år). I och med att Kronobergs landsting har angivit sitt krav i procent, fungerar 
kravet även med dagens nya regler. I dagsläget skulle detta innebära 53 kWh/(m2

Atemp ∙ år) för 
lokaler utan elvärme, medan värdet för eluppvärmda lokaler idag istället blir 38 kWh/(m2

Atemp 
∙ år). Dessa värden presenteras i Figur 19. Kronobergs landsting har, från 2011 till 2015, 
förbättrat sina krav för ej eluppvärmda lokaler med cirka 30 %, medan kraven för 
eluppvärmda lokaler har nått en förbättring med nästan 10 %. 

 
Figur 19. Kronobergs landstings (klimatzon III) krav på 25 % lägre energianvändning än enligt BBR. 

Norrbottens landsting är det enda av de svarande landstingen, som valt att skriva hur deras 
krav för lägre energianvändning har formulerats. Deras övergripande målsättning gällande 
byggnaders specifika energianvändning, styrs mot ≤80 kWh/(m2 ∙ år), varav högst 35 
kWh/(m2 ∙ år) el. Detta krav gäller vid ny- och ombyggnation av byggnader som används 
under kontorstid, exempelvis vårdcentraler.102 Dessa fasta värden innebar 2011 att 
landstinget ställer 43 % strängare krav än BBR vad gäller lokaler som inte värms upp med el, 

                                                 
101 Svar från Dalarnas Landsting på fråga 2:4c Bilaga 2. Svar inkommet 110627. 
102 Svar från Peter Töyrä, energiingenjör, på fråga 2:4c Bilaga 2. Svar inkommet 110622. 
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samt 63 % strängare krav gällande eluppvärmda lokaler. Eftersom det i dagsläget inte går att 
finna några andra ställda krav från Norrbottens landsting, får det antas att samma krav gäller 
ännu. De fasta kravnivåerna, som Norrbotten angav 2011, står sig fortfarande i relation till 
BBR:s krav år 2015 på specifik energianvändning för lokaler. I dagsläget innebär landstingets 
angivna svar att deras krav på lokaler, som inte är eluppvärmda, är 24 % strängare än BBR 22. 
För eluppvärmda lokaler är värdena 59 % strängare än BBR 22. Värdena presenteras i Figur 
20. Målsättningen för lokaler, som används dygnet runt, är istället att den specifika 
energianvändningen ska styras mot ≤110 kWh/(m2 ∙ år), varav högst 45 kWh/(m2 ∙ år) el. 
Uppföljning av byggnadens energianvändning genomförs sedan genom erforderliga 
mätningar. Norrbottens landsting skriver också att eventuella påföljder vid avvikelser regleras 
i entreprenaden, där projektörerna och entreprenörerna ansvarar för att villkoren i 
förfrågningsunderlaget uppfylls. Förfrågningsunderlaget är ett styrande dokument och 
kraven på energi ingår i dokumentet.103 Landstinget ställer också krav på SFP-tal för 
ventilationsaggregat samt verkningsgrad för fläktar. Detta svar lämnade kontaktpersonen 
under fråga 4:1b, om vilka krav som landstinget ställer på inomhusmiljön utöver BBR.  

 
Figur 20. Norrbottens landstings (klimatzon I) krav på lägre energianvändning än BBR. 

Av de fem landsting, som undersöktes 2011, var Dalarna det landsting som byggde flest 
projekt per år. Dalarnas landsting stod för en nybyggnad av 1-5 stycken och en ombyggnad av 
10-100 stycken. Övriga angav att de byggde 0-1 stycken byggnader per år, men Norrbottens 
landsting meddelade att de bygger om betydligt fler byggnader och att de då använder sig av 
nyckeltal för energiprestanda. Ett exempel på sådant nyckeltal är U-värde på fönster. 
Norrbotten angav i undersökningen att de numera alltid ställer strängare krav på 
energianvändning än BBR. 

5.2.2. Fukt 

Alla svar givna från landstingen och regionerna gällande de frågor som behandlar fukt, finns i 
sin helhet i Bilaga 2, fråga 3:1-3:4. Fyra av fem svarande landsting uppger att de ställer 
särskilda krav med anledning av risk för fuktskador vid nybyggnation. Norrbottens landsting 
svarar att deras särskilda fuktkrav alltid ställs vid ny- och ombyggnationer. Jämtlands 
landsting, som tidigare besvarat enkäten och sagt att de inte bygger några nya byggnader i 

                                                 
103 Svar från Peter Töyrä, energiingenjör, på fråga 2:4c Bilaga 2. Svar inkommet 110622. 
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nuläget, svarar att de dock alltid ställer speciella krav med anledning av risk för fuktskador vid 
ombyggnationer. Fuktdimensioneringen, som utförs, gäller både genomgång av bygg-
handlingar, fuktsäkerhetsprojektering och genomgång med fuktsakkunnig. Norrbottens 
landsting anger att de kräver att byggnationen sker enligt AF AMA och BBR. 

Alla de fem landstingen svarar att de ställer särskilda krav på speciella konstruktioner med 
tanke på fuktsäkerheten. Tre av landstingen meddelar att de använder sig av någon typ av 
system för att kontrollera fuktsäkerheten. Norrbottens landsting säger sig upprätta en 
specifik kontrollplan för varje projekt enligt PBL, Stockholms landsting använder exempelvis 
objektsanpassad ByggaF och Dalarnas landsting för en dialog med fuktsakkunnig. Jämtlands 
landsting kommenterar att de använder sig av egen erfarenhet vid fuktsäkerhetskontroll. Om 
kontroll av fuktdimensionering visar att denna inte är tillfredsställande, hanterar ett landsting 
detta som en avvikelse i entreprenaden, ett landsting tar upp frågan på kvalitetsmöten och 
ett landsting gör en riskbedömning, innan frågan hanteras genom punkt i kontrollprogram. 
Jämtlands landsting säger att de vid otillfredsställande fuktdimensionering ser till att den 
befintliga lösningen ändras. Norrbottens och Dalarnas landsting uppger att de följer upp 
kraven på fuktsäkerhet enligt BBR i det byggda huset, medan Kronoberg svarar att de inte 
följer upp kraven. De övriga två landstingen väljer att inte besvara frågan, varav Stockholm är 
det ena. Stockholms landsting meddelar att det enda hus, som de har byggt med särskilda 
krav, kommer att vara svårt att ha uppföljning på om ingen felanmälan görs, på grund av dess 
kommande, slutna verksamhet. Norrbottens och Dalarnas landsting följer upp kraven genom 
mätningar enligt kontrollplan respektive avstämning av kontrollprogram. 

5.2.3. Inomhusmiljö 

Alla givna svar från landstingen och regionerna, som behandlar enkätens frågor om 
inomhusmiljö, finns i sin helhet i Bilaga 2, fråga 4:1a-b. Tre av fem landsting säger sig ställa 
särskilda krav på inomhusmiljön utöver BBR. Dalarnas och Kronobergs landsting meddelar att 
de inte kräver mer än vad BBR gör. Kraven som ställs i Stockholms landsting är temperatur- 
och luftflödeskrav samt krav på filtrering, medan Norrbottens landsting ställer krav på 
exempelvis värmeåtervinnare för ventilation. De besvarade även frågan med att det ställs 
krav på SFP-tal för ventilationsaggregat och verkningsgrad för fläktar, men denna information 
tillhör istället kapitel 5.2.1. Energi. Norrbottens landsting hänvisar till Socialstyrelsens 
allmänna råd i de specifika energikraven, SOSFS 2005:15.  

5.2.4. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK 

De givna svaren från landstingen och regionerna, som behandlar enkätundersökningen 
frågor om obligatorisk ventilationskontroll, finns i sin helhet i Bilaga 2, fråga 5:1-5:3. Alla fem 
svarande landsting anger att de följer upp utförda OVK-besiktningar. Kronobergs landsting 
meddelar att de följer upp genom att OVK-intyg ska lämnas in vid slutbesiktning medan 
Jämtlands landsting har genomgång med konsult efter varje besiktning. Norrbottens 
landsting har med OVK-besiktning som en rutin i deras kvalitetssystem. De meddelar att de 
anläggningar som ska besiktigas finns registrerade tillsammans med anläggningens senaste 
OVK-protokoll. Stockholms landsting använder sig av ett digitalt verktyg, där anmärkningar 
följs upp på byggnads- och systemnivå samt via intervall. Dalarnas landsting svarar att 
anmärkningar ska åtgärdas av ansvarig driftoperatör.  Anmärkningar ska, beroende på dess 
komplexitet, åtgärdas snarast eller inom 6 månader – 1,5 år. En saknad OVK-besiktning 
hanteras som en avvikelse i Norrbottens landsting, medan i Kronoberg blir resultatet att 
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entreprenaden ej blir godkänd.  

5.3. Pågående energihantering inom Sveriges kommuner och landsting 

Då enkäten genomfördes under 2011, är det intressant att undersöka vad som har hänt inom 
kommunernas och landstingens miljö- och energiarbete sedan dess. Då det inte har gått att 
nå personer som har haft möjlighet att svara på några korta följdfrågor, har valet istället fallit 
på att undersöka kommunernas och landstingens hemsidor för information om dagens 
förbättringsåtgärder inom energi. Undersökningen har endast gjorts på hemsidorna till de 
kommuner och landsting som har besvarat den webbaserade enkäten och resultatet nedan 
är indelat i klimatzoner. Eftersom det pågående arbetet är aktuellt efter 1 mars 2015, gäller 
indelningen nedan för fyra stycken klimatzoner. 

5.3.1. Klimatzon I 

Bjurholm kräver att energibehovsberäkning bifogas med bygglovsansökan, enligt information 
på deras hemsida. I den tekniska beskrivningen ska Um och byggnadens specifika 
energibehov redovisas. Bjurholms kommun är den enda kommun som efterfrågar 
byggnadens specifika energibehov.104 

Boden ställer inga krav på energi och energideklaration i samband med bygglov.105 Bodens 
miljömål sträcker sig inte längre än till 2015, där det endast beskrivs att under året ska 
produktionen av el och värme ske med minst 90 % förnybara energikällor.106 

Jämtlands läns landsting använder sig av ”Bra Miljöval El” till drift och underhåll i sina 
fastigheter. Detta innebär att elen som används är producerad från förnybara energikällor, så 
som vind-, sol- och vattenkraft. Deras miljömål fram till slutet av 2020 är att 
energianvändningen ska minska med 8 %, i förhållande till 2009 års nivå.107 

Kalix har endast en notering om krav på Um samt vill att ett beräknat medelvärde av Um anges 
i den översiktliga tekniska beskrivningen. På hemsidan finns ingen miljöstrategi för framtiden 
och inga värden för vilken energianvändning som kommunen tänker sig uppnå.108 

En sökning på ”energideklaration” på Kiruna kommuns hemsida ger inget resultat. Vid 
bygglovsansökan eftersöks inte energi, men kontrollansvarig ska redovisa de olika 
sakkunnighetsintygen, vilket bland annat inkluderar energihushållning.109 

I bygglovsansökan för Lycksele kommun, ingår utlåtande från sakkunnig där bland annat 
punkten energihushållning ska redovisas.110 Deras energistrategi är att kunskapen inom 
kommunen ska öka och att den totala energianvändningen till 2020 ska vara 20 % lägre än 
1990 års nivåer.111 

Norrbottens landsting använder sig bara av förnybara energikällor i sina fastigheter. Deras 
                                                 
104 Bjurholms kommun. www.bjurholm.se (information hämtad 150307). 
105 Bodens kommun. www.boden.se (infomation hämtad 150307). 
106 Bodens kommun. Lokala miljömål för Bodens kommun. (2006). 
107 Jönköpings landsting. www.regionjh.se (information hämtad 150311). 
108 Kalix kommun. www.kalix.se (information hämtad 150307). 
109 Kiruna kommun. www.kiruna.se (information hämtad 150307). 
110 Lycksele kommun. www.lycksele.se (information hämtad 150307). 
111 Lycksele kommun. För ett hållbart Lycksele. (2011). 

http://www.bjurholm.se/
http://www.boden.se/
http://www.regionjh.se/
http://www.kalix.se/
http://www.kiruna.se/
http://www.lycksele.se/
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strategi för 2013-2020 är att fortsätta minska el- och värmeanvändningen samt öka andelen 
egenproducerad el. Till och med år 2020 är planen att elanvändningen ska sjunka med nästan 
30 %, från 2013 års nivå på 93 kWh/m2 Atemp och år till 68 kWh/m2 Atemp och år. Deras 
värmeanvändning ska minska med nästan 15 % från 119 kWh/m2 Atemp och år till 102 
kWh/m2 Atemp och år. Landstingets ambition är att alltid använda sig av höga krav vid ny- och 
ombyggnationer i framtiden.112 

Skellefteå hänvisar till Boverket när det gäller energideklaration. I bygglovsansökan och för 
den kontrollansvariga står ingenting om energideklaration.113 

I bygglovsansökan för Ragunda kommun, ingår utlåtande från sakkunnig där bland annat 
punkten energihushållning ska redovisas. På blanketten för kontrollansvarig finns ingen punkt 
för byggnadernas energihushållning.114 

Umeå anger inga krav på energi i och med bygglovsansökan och det förekommer heller 
ingenting för den kontrollansvarige. Kommunens miljömål antogs 2008 och deras mål är att 
energianvändningen ska utgå ifrån förnybara energikällor. Inga värden eller procentsatser 
anges.115 

Älvsbyn anger inga krav på energihushållning i samband med bygglovsansökan.116 

5.3.2. Klimatzon II 

Bollnäs har endast en notering om krav på Um samt vill att ett beräknat medelvärde av Um 
anges i den översiktliga tekniska beskrivningen. Dessutom finns det en punkt om energi i 
bygglovsansökan, under sakkunnighetsbilagor. Miljömålet inom kommunen beskrivs som att 
det senast 2020 ska finnas särskilda detaljplanerade markområden där krav ska ställas på ett 
energisnålt byggande och dessutom ska minst 80 % av skolor och förskolor uppfylla kraven 
för Grön Flagg eller liknande. År 2020 ska energianvändningen ha minskat med 10 %, vid 
jämförelse med nivåerna under 2009.117 

Dalarnas landsting har publicerat sin miljöredovisning på deras hemsida. Denna belyser 
bland annat deras energiförbättring fram till och med 2013 samt deras mål för 2014-2015. 
Dalarnas landsting har under flera år varit ett av Sveriges mest energieffektiva landsting och 
arbetar hårt för att minska energianvändningen i deras egna fastigheter. Under 2013 
uppnådde de målet för energieffektivisering, då den totala energianvändningen för 
landstingets fastigheter under året hade minskat med 0,1 %. Dessutom använder landstinget 
enbart förnybar elenergi i form av vind- och vattenkraft i sina fastigheter sedan 2012.118 

Hedemora kommun har med energihushållning i sakkunnighetsintyget, som finns med i 
bygglovsansökan och i samband med deras avsnitt om Bygga och Bo, finns en länk till 
Boverkets hemsida angående energideklaration.119 Deras miljömål för 2020 är att 

                                                 
112 Norrbottens landsting. Landstingets miljöstrategi 2014-2020. (2014). 
113 Skellefteå kommun. www.skelleftea.se (information hämtad 150307). 
114 Ragunda kommun. www.ragunda.se (information hämtad 150307). 
115 Umeå kommun. www.umea.se (information hämtad 150307). 
116 Älvsbyns kommun. www.alvsbyn.se (information hämtad 150307). 
117 Bollnäs kommun. www.bollnas.se (information hämtad 150307). 
118 Landstinget Dalarna. Miljöredovisning 2013. (2014) 
119 Hedemora kommun. www.hedemora.se (information hämtad 150307). 
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energianvändningen ska vara 20 % mer effektiv än vad den var 2009.120 

Karlstad har med energiberäkning på bygglovsansökan, över bifogade filer till ansökan. I den 
tekniska beskrivningen anges att Um-värde för väggar och tak ska redovisas.121 

5.3.3. Klimatzon III 

Målet för Ale kommun är att minska energianvändningen med 20 % till år 2020, gentemot 
nivåerna 1990. För att nå detta, planerar de att alla nya byggnader ska uppföras som 
passivhus medan energiförbrukningen ska minskas med 25 % vid ombyggnad och 
renovering.122 

På Eksjös hemsida finns ingen information om vad kommunen har för krav gällande 
energideklaration i nutid. Däremot finns det en punkt på den kontrollansvariges blankett om 
att sakkunnighetsintyg för energideklaration ska finnas. Det går inte att finna några konkreta 
energieffektiviseringsmål för kommunen.123 

Gislaved har en likadan bygglovsblankett som de flesta andra kommuner och det finns ingen 
punkt på denna angående energihushållning. Kontrollplanen finns dock som en egen 
blankett och på denna finns en punkt om att särskilt certifierade sakkunniga kommer att 
anlitas vid OVK-besiktningar och energiberäkning enligt Plan- och Bygglagen kap 10 § 8 punkt 
2.124 Kommunen har som miljömål antagit samma som Jönköpings län. Denna uttrycker att 
Jönköpings län till år 2020 ska ha en 30 % mer effektiv energianvändning jämfört med 
nivåerna 2008. Dessutom ska andelen villor och flerbostadshus, som planeras och byggs med 
låg energiförbrukning, öka med 80 % från 2015 till 2020.125 

Gnosjö anger inga krav på energihushållning i samband med bygglovsansökan. Däremot har 
de en notering om att Um(krav) samt Um ska anges i den tekniska beskrivningen.126 

Jönköping är den enda kommun som uttryckligen skriver att energideklaration ska redovisas i 
samband med tekniskt samråd. Det finns ingen notering om energihushållning i 
bygglovsansökan och inte heller för kontrollansvarig finns något om energi. I den tekniska 
beskrivningen ska Um(krav) samt Um anges.127 

Inom hela Kronobergs län anges regionala mål för att begränsa klimatpåverkan framöver. 
Energianvändningen från el ska till och med 2020 minskas med 20 %, räknat från 1995. 
Dessutom ska 70 % av Kronobergs totala energianvändning år 2020 komma från förnybara 
energikällor.128 

Köping anger att en energibalansberäkning måste lämnas in vid ansökan om bygglov. Förslag 
till kontrollplan ska redovisas före det tekniska samrådet, vid vilket kontrollansvarig och 

                                                 
120 Hedemora kommun. Lokala miljömål för Hedemora kommun 2009-2015 och framåt. (2012). 
121 Karlstad kommun. http://karlstad.se (information hämtad 150307). 
122 Ale kommun. Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. (2011) 
123 Eksjö kommun. www.eksjo.se (information 150306). 
124 Gislaved kommun. www.gislaved.se (information hämtad 150307). 
125 Jönköpings län. Klimat- och energistrategi. (2010). 
126 Gnosjö kommun. www.gnosjo.se (information hämtad 150307). 
127 Jönköpings kommun. www.jonkoping.se (information hämtad 150307). 
128 Regionförbundet Södra Småland. Länstransportplan för Kronobergs län 2010-2025. (2013). 

http://karlstad.se/
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byggherre ska medverka.129 

En sökning på ”energideklaration”, ”miljömål” eller ”klimatstrategi” på Lidköpings hemsida, 
ger inga resultat. 

I Nacka kommun förekommer ingenting om energideklaration i bygglovsansökan.130 

En sökning på ”energideklaration” på Nynäshamn kommuns hemsida ger inget resultat. 
Deras miljömål är att kommunens verksamheter och helägda bolag ska effektivisera 
energianvändningen i sina byggnader med minst 20 % till år 2020, i jämförelse med år 
2009.131 

Sala har en punkt i sitt sakkunnighetsutlåtande angående energihushållning, vid 
bygglovsansökan.132   

Även Stockholms läns landsting anger på sin hemsida att de använder enbart förnybara 
energikällor och det anses att de kommer att bidra med mer än sin del av det nationella 
målet. Strategin för landstingets klimatarbete mellan perioden 2012 till 2016 är bland annat 
att fortsätta öka andelen förnybar energi samt effektivisera energianvändningen. År 2016 är 
målet att landstingets utsläpp av växthusgaser ska ha minskats med 30 % jämfört med 
mätningens start år 2011. I jämförelse med 1990, ska landstingets totala utsläpp år 2020 vara 
minst 75 % lägre.133 

Tierp har med energibalansberäkning vid ansökan om bygglov.134 Deras policy för hållbar 
utveckling 2021 innebär en minskad energianvändning och övergång till förnybara 
energikällor. Dessutom ska en sund inomhusmiljö eftersträvas genom användning av 
energieffektiv teknik.135 

Uppsala anger inga krav på energihushållning i samband med bygglovsansökan.136 

Vara har endast en notering om krav på Um samt vill att ett beräknat medelvärde av Um anges 
i den översiktliga tekniska beskrivningen. Det finns inget krav på energiberäkning i 
bygglovsansökan eller i samrådspapper. På hemsidan finns ingen miljöstrategi för framtiden 
och inga värden för vilken energianvändning som kommunen tänker sig uppnå.137 

Vänersborg ställer krav på att energihushållningen ska kontrolleras av en kontrollansvarig. 
Dessutom ska Um(krav) samt Um anges i den tekniska beskrivningen. Energimålet för 
kommunen är att energieffektiviseringen ska öka med 20 %, i jämförelse med år 2008.138 

                                                 
129 Köpings kommun. www.koping.se: Bygglov – Arbetsgång – Handlingar till ansökan (information hämtad  

150307). 
130 Nacka kommun. www.nacka.se (information hämtad 150307). 
131 Nynäshamns kommun. Lokala miljömål 2010-2016, revidering 2013. (2013). 
132 Sala kommun. www.sala.se (information hämtad 150307). 
133 Stockholms läns landsting. www.sll.se (information hämtad 150311). 
134 Tierps kommun. www.tierp.se (information hämtad 150307). 
135 Tierps kommun. Policy för hållbar utveckling 2021 i Tierps kommun. (2011) 
136 Uppsala kommun. www.uppsala.se (information hämtad 150307). 
137 Vara kommun. www.vara.se (information hämtad 150307). 
138 Vänersborg kommun. www.vanersborg.se (information hämtad 150307). 
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Värmdö har ingen punkt i bygglovsansökan som behandlar energihushållning. Med en 
sökning på deras hemsida, hittas en allmän beskrivning om energideklaration och det nämns 
att denna måste finnas med vid försäljning eller uthyrning av fastighet. Energimålet för 
Värmdö är att den totala energiförbrukningen i kommunen ska minska med 30 % till år 
2030.139 

Ydre ställer krav på att energihushållningen ska kontrolleras av en kontrollansvarig.140 

Örebro kommun har med energihushållning i sakkunnighetsintyget, som finns med i 
bygglovsansökan. Dessutom har de en notering om krav på Um samt vill att ett beräknat 
medelvärde av Um anges i den översiktliga tekniska beskrivningen.141 Kommunen anger att de 
genom energieffektivisering ska minska elförbrukningen i kommunens verksamheter med 20 
% till år 2020 i jämförelse med 2008. Även elförbrukningen i småhus och i privata 
flerbostadshus och lokaler ska minskas till 2020. Målet är en minskning på 20 % för småhus 
och en 15 % minskning för flerbostadshus och lokaler, i förhållande till år 2008.142 

5.3.4. Klimatzon IV 

Göteborg anger att kraven vid byggnation är att konstruktionen ska uppfylla de hygien- 
brand-, ljud- och energikrav som ställs av Boverket. Deras energimål anger inga procentsatser 
eller värden, utan Göteborg skriver bara att en ökad medvetenhet angående materialval och 
energieffektivitet vid ny- och ombyggnation krävs för att begränsa klimatpåverkan i 
framtiden.143 

Helsingborg har ingen punkt i bygglovsansökan, som behandlar energihushållning. Dessutom 
går det bara att finna information om energideklaration i samband med försäljning och köp 
av fastigheter. Deras miljömål för kommunen är att all energi som används, kommer från 
förnybara energikällor. Till 2020 är målet att användningen av energi ska minska med cirka 15 
%, jämfört med 2005 års nivåer och dessutom ska energiaspekter tas i beaktande vid 
upprättande av markanvisningsavtal.144 

I Karlshamn kommun förekommer ingenting om energideklaration i bygglovsansökan.145 

Lomma kommun anger ingen information om energideklaration i samband med 
bygglovsansökan på sin hemsida.146 Deras lokala miljömål för att begränsa klimatpåverkan är 
att den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 20 % till år 2020 i 
jämförelse med nivåerna från 1995. Dessutom ska andelen förnybar energi ständigt öka.147 

I bygglovsansökan för Osby kommun, ingår utlåtande från sakkunnig där bland annat 

                                                 
139 Värmdö kommun. www.varmdo.se (information hämtad 150307). 
140 Ydre kommun. www.ydre.se (information hämtad 150307). 
141 Örebro kommun. www.orebro.se (information hämtad 150307). 
142 Örebro kommun. Klimatplan för Örebro kommun. (2010). 
143 Göteborgs kommun. www.goteborg.se (information hämtad 150307). 
144 Helsingborgs stad.  Energistrategi 2035 – en kortversion. (2011). 
145 Karlshamns kommun. www.karlshamn.se (information hämtad 150307). 
146 Lomma kommun. www.lomma.se (information hämtad 150307). 
147 Lomma kommun. Miljömål för Lomma kommun 2014-2020: Del A – Mål och genomförande. (2014) 
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punkten energihushållning ska redovisas.148  

Oskarshamn har i den tekniska beskrivningen en punkt gällande energihushållning och 
värmeisolering, där krav på Um-värde samt ett beräknat medelvärde av Um ska anges.149  

Staffanstorps kommun skriver allmänt om byggande och för energideklarationer hänvisas 
endast till Boverkets hemsida. Bygglovsansökan nämner ingenting om energihushållning.150 

Vimmerby anger att den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minskas med 
minst 20 % till år 2020 i förhållande till de nivåer som gällde 1995.151 

I Västervik kommun förekommer ingenting om energideklaration i bygglovsansökan, men de 
anger på hemsidan att det finns krav på OVK och hänvisar till Boverket.152 Deras miljöstrategi 
är att en minskning på 20 % till år 2020 ska uppnås.153 

Ystad har inga krav på energihushållning i samband med bygglovsansökan eller 
bygganmälan.154 Deras energistrategi följer Länsstyrelsen i Skåne och syftar till att 
energianvändningen för hela Skåne ska minskas med 10 % till och med år 2020. Dessutom 
har Ystad beslutat om att energianvändningen år 2020 ska vara 100 % förnybara 
energikällor.155 

5.3.5. Analys 

Uppföljningen år 2015 gällde endast de kommuner och landsting som besvarade den 
webbaserade enkätundersökningen under 2011. Vid uppföljningen har både kommunerna 
och landstingen på sina respektive hemsidor angett procentuella förbättringar och 
minskningar gällande energianvändningen. Det är dock värt att belysa en extra gång att de 
krav, som kommunerna har redovisat på sina hemsidor, gäller för kommunernas egna 
byggnader och då de agerar byggherre. Kommunerna kan inte ställa egna, byggnadstekniska 
krav i samband med markförsäljning och bygglov mer än då de själva är byggherre, sedan 1 
januari 2015.156 De värden som landstingen har angivit och de förbättringar som de har 
redovisat som sina miljömål fram till 2020, gäller då landstingen agerar byggherre.  

Av de 40 kommuner, som besvarade enkätundersökningen under 2011, visar det sig att 24 
stycken i dagsläget inte ställer några krav gällande energi eller energideklaration i samband 
med bygglov. Slutsatsen att de inte ställer sådana krav, kommer främst ifrån kommunernas 
upplägg på deras respektive bygglovsansökan. Det innebär att 60 % av de kommuner som 
undersöktes under 2011, inte begär in exempelvis sakkunnighetsintyg gällande 
energihushållning i samband med bygglovsansökan år 2015. Bland de som i nuläget ställer 
någon sorts energikrav, är det tio stycken som ställer krav på att den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten Um ska redovisas och fem stycken svarande kommuner har 

                                                 
148 Osby kommun. www.osby.se (information hämtad 150307). 
149 Oskarshamns kommun. www.oskarshamn.se (information hämtad 150307). 
150 Staffanstorps kommun. http://staffanstorp.se (information hämtad 150307). 
151 Vimmerby kommun. Energi- och klimatstrategi. (2011).  
152 Västerviks kommun. www.vastervik.se (information hämtad 150307). 
153 Västerviks kommun. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009-2004. (2014). 
154 Ystads kommun. www.ystad.se (information hämtad 150307). 
155 Ystads kommun. Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun. (2013). 
156 Boverket. SFS 2014:900 Plan- och Bygglagen.  
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krav på att energihushållningen anges. Dessutom ställer fyra av de undersökta kommunerna i 
dagsläget krav på att energiberäkning ska bifogas i bygglovsanmälan. Endast Bjurholm 
kommun ställer krav på att byggnadens specifika energibehov ska redovisas i den tekniska 
beskrivningen. Se Figur 21 för sammanställning av den nuvarande energihanteringen, enligt 
de svarande kommunernas hemsidor. 

Sammanlagt har 39 kommuner och fem landstings hemsidor undersökts under 2015 för att 
finna vilka miljömål, som finns runt om i landet. På 23 hemsidor går det inte att hitta något 
om detta, varken genom att leta eller genom att söka på relevanta ord eller kombinationer, 
så som ”miljömål”, ”klimatmål” eller ”klimatstrategi”. Övriga 21 kontrollerade kommuner och 
landsting, anger sina förbättringsmål i procent, i jämförelse med tidigare årtals nivåer. Vilket 
årtal som nivåerna jämförs med, samt vilka procentsatser som anges, varierar mellan de olika 
kommunerna. 

 

Figur 21. Sammanställning av de svarande kommunernas energihantering i nutid. 
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6. Diskussion 

6.1. Enkät 

Baserat på den positiva respons angående deltagande i enkäten, som inkom från kommuner 
och landsting under förarbetet, antogs att svarsfrekvensen skulle bli högre än vad den blev. 
Trots det relativt låga svarsdeltagandet innehåller de inkomna svaren både viktig och 
intressant information. En högre svarsfrekvens hade bidragit till ett större statistiskt 
underlag. Är verkligen 14 % samt 25 % representativt för hela Sveriges hantering av energi- 
och fuktfrågor?  

I de inkomna svaren är Ale representerade två gånger. Eftersom Ale kommun är den första 
kommunen i bokstavsordning, betyder detta att den också är den kommun som stod överst i 
rullningslistan och är därför förvald vid enkätens början. Att Ale finns med två gånger kan 
därför innebära att ett av svaren har inkommit från någon annan kommun, som inte har valt 
sin kommun i listan, eller att inget av de två svaren representerar Ale. Innebär detta att 
svaren från båda ”Ale” inte skulle ha tagits med i resultatet? Kanske det, men samtidigt kan 
det tyckas att resultatet i alla fall är ett resultat och så länge det handlar om att två olika 
kommuner har besvarat enkäten under namnet ”Ale”, så är dess svar relevanta för 
undersökningen.  

Första frågan i kommunenkäten, figur 7 fråga 2:1a, formulerades ”Har Er kommun krav på 
energiberäkning för att bevilja bygglov eller andra nödvändiga processer, som till exempel 
marktilldelning?”. Med tanke på hur denna fråga har besvarats, kan det tänkas att 
formuleringen skulle varit annorlunda, eftersom energiberäkningar ska lämnas in i samband 
med bygganmälan och inte vid ansökan om bygglov. Kanske skulle frågan formulerats med 
flervalsalternativ? Att istället för att fråga ”Har Er kommun krav på energiberäkning för att 
bevilja bygglov eller andra nödvändiga processer, som till exempel marktilldelning?”, kanske 
fråga 2:1a istället skulle ha varit 
”I vilket skede begär Er kommun in energiberäkning?” 
Svarsalternativen kunde varit 
- ”Vid bygglovsansökan?” 
- ”Vid bygganmälan?” 
- ”Vid byggsamråd?” 
- ”Vid slutbesiktning?” 
- ”Annat:” 
Dessutom är den befintliga fråga 2:1a fel ställd. För att frågan om marktilldelning skulle 
uttryckts på rätt sätt för arbetets syfte, borde den formulerats som en fråga om kommunen 
ställde särskilda krav på energianvändningen vid marktilldelning. 
Vid utformning av motsvarande studier i framtiden borde enkätundersökningar, baserat på 
erfarenheter från detta arbete, delas in i två utskick; en föromgång till en mindre mängd 
kommuner och en huvudomgång till alla berörda kommuner. På så vis kan en indikation fås 
redan i pilotomgången om frågorna kan feltolkas och vilka justeringar som kan tänkas behöva 
göras till huvudomgången av utskicken. 

Så här i efterhand kan anses att antalet frågor med fritextsvar är för många. Att sammanställa 
de svarande kommunernas olika formuleringar på ett överskådligt sätt har visat sig vara svårt. 
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För framtiden bör hellre svarsalternativ formuleras, kanske i kombination med möjligheten 
till fritext i form av alternativet ”Annat”. På så sätt hade svaren från kommunerna kunnat 
styras något i den tänkta riktningen. Enkätens nuvarande utformning med fritextsvar, visade 
sig kunna resultera i en hel del feltolkningar av frågorna. 

Tre kommuner, som valde att inte svara på enkätundersökningen, hörde ändå av sig och gav 
generella svar på hur deras arbete går till inom kommunen, både vad gäller energi och fukt. 
Det var Upplands-Bro, Järfälla och Grums som valde att svara på kommunernas hantering på 
detta vis, men dessa är inte representerade i svarsdeltagandet på 14 %. Upplands-Bro 
meddelade att hos dem hanteras alltid frågor angående energi och fukt i samband med 
byggsamråd och innan byggnation får startas. Med hjälp av teoretiska energiberäkningar ska 
byggherren kunna visa att BBR:s krav uppfylls vad gäller köpt energi för uppvärmning av 
byggnader. Upplands-Bro försöker även kontrollera att energideklarationer utförs.157 Järfälla 
uppgav att de vid markanvisningsavtal för större exploateringar brukar ange att 
energianvändningen inte ska överstiga 70 % av BBR:s krav när det gäller energi, vid 
tidpunkten för tecknandet av markanvisningsavtalet. Däremot har de inga särskilda 
bestämmelser när det kommer till kommuns hantering av fuktfrågor, mer än att 
entreprenörerna/fastighetsägarna/byggherrarna ska följa de gällande bestämmelserna i 
PBL.158 Grums kommun hänvisar till publikationen ”Uppdrag 13 – Nationell strategi för 
lågenergibyggnader” och säger sig följa denna vid ny- och ombyggnationer.159 Uppdrag 13 är 
publicerad av Statens energimyndighet 2010 och är ett strategiskt sammandrag av direktivet 
2010/31/EU för att främja ett ökat antal lågenergibyggnader i Sverige.160 Det innebär att 
Grums är uppdaterade på det nuvarande läget och att de redan arbetar för att möta 
Europaparlaments råd och direktiv om NNE-byggnader. 

6.2. Energi 

Av kommunerna är det 12,5 % som anger att de ställer strängare krav på energianvändningen 
än vad BBR gör. Detta värde gäller för krav på en-/tvåbostadshus. Flera kommuner antyder 
att det inte är möjligt för dem att ställa högre krav än BBR i detta fall och vid kontakt med 
Boverket blev dessa antydningar bekräftade. Från och med den första januari 2015 får inte 
kommuner ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper. I enlighet med 8 kap 4a § i 
Plan- och Bygglagen, får bara kommunen ställa egna krav i de fall där kommunen är 
byggherre eller fastighetsägare. År 2011 sa fyra av fem landsting att de ställer strängare krav 
på energianvändning än vad Boverket gör. Landstingen ställer däremot krav utifrån sin roll 
som byggherre, vilket är tillåtet även i fortsättningen. 

I kapitel 5.1.1. angående kommunernas energihantering, uttryckte två kommuner sina 
misstankar om att indata i energideklarationerna påverkas manuellt för att resultatet ska 
klara sig gentemot BBR:s krav. Frågan som kan ställas är då vilken typ av indata som kan 
påverkas? Möjliga felkällor i energideklarationen är att ingen reduktion görs för reglar i 
väggar och tak vid hänsynstagande till transmissionen, då beräkning av dessa U-värden ska 
ske med λ- och U-värdesmetoden. Liknande påverkade värden kan vara om förbättrade U-
värden antas för fönster, dörrar och eventuella portar, eller att mindre köldbryggor antas i 

                                                 
157 Enligt mail från Jan Lindberg, Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör, mottaget 110405. 
158 Enligt mail från Nils-Göran Käll, tf Bygglovchef, mottaget 110404. 
159 Enligt mail från Lars Johansson, Grums Kommun, mottaget 110412. 
160 Statens energimyndighet. Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader. (2010).  
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ytterhörn eller mellan väggar och tak. Vid upprättandet av energideklarationen kan 
gratisvärmen från belysning, personer och maskiner överskattas, vilket resulterar i att 
energianvändningen beräknas fram som ett lägre värde. Ett för lågt antaget värde för fläktar 
eller en för hög verkningsgrad för värmeväxlare, genererar också i en lägre, beräknad 
energianvändning. Sänks dessutom innetemperaturen medvetet till 20 °C, trots att 
användaren önskar exempelvis 21 °C, minskar energiåtgången ytterligare. Om flera medvetet 
felaktiga antaganden görs, kan säkert den specifika värmen minska med 75-80 % av det 
verkliga värdet, utan att detta kollas upp. Se beräkningsexempel i Bilaga 3. Beräkningarna 
visar att små ändringar av indata har stor betydelse för slutresultatet. 

43 % av de svarande kommunerna anger att de inte kontrollerar den faktiska energian-
vändningen, alternativt att det inte blir några påföljder om det visar sig att de teoretiska 
beräkningarna inte stämmer överens med verkligheten. Detta kanske kan bero på att 
kommuner inte har några skarpa verktyg med stöd i PBL för att kontrollera 
energianvändningen och utfärda sanktioner då BBR:s krav överskrids. 

6.3. OVK 

Baserat på de svar som har inkommit, ges känslan att OVK-besiktningar är ett väl förankrat 
område inom både kommuner och landsting. Kommunerna och landstingen anger att de har 
rutiner angående hanteringen av dessa och gör regelbundna uppföljningar, precis som 
Boverket kräver. 

6.4. Boverkets nationella energideklarationsregister, Gripen 

Det är inte många kommuner, som ansåg sig ha nytta av Boverkets nationella 
energideklarations-register Gripen, så som det var utformat 2011. Frågan om registret gav en 
hel del kommentarer på hur registret skulle kunna förbättras och en hel del kritik om dess 
användarvänlighet framkom. Bland förbättringsförslagen fanns bland annat att det borde 
vara lättare att skriva ut listor med adresser till fastighetsägare, energideklarationsregistret 
borde innehålla uppgifter om identiteter på aggregat inom respektive byggnad samt vara 
kopplat till OVK-registret.  

Sedan enkäten genomfördes har ändringar utförts i registret. I dagsläget är det istället 
Boverket, som är tillsynsansvariga när det gäller obligatoriska ventilationskontroller. Ett 
förbättringsförslag har i dagsläget genomförts, vilket är att Gripen nu innehåller uppgifter om 
aggregatens identiteter inom respektive byggnad. En möjlighet är att Boverket lättare insåg 
bristerna med registret när de själva tog på sig ansvaret för innehållet. Under tiden som 
kommunerna fortfarande hade ansvaret åtgärdades dessutom utskriftsmöjligheten av 
adresser till fastighetsägarna. 

6.5. Tidsaspekt 
Enkätundersökningen genomfördes under 2011, för att samla information om Sveriges 
hantering av energi- och fuktfrågor. En uppföljning av kommunernas energihantering i nutid 
genomfördes genom sökningar på de undersökta kommunernas hemsidor år 2015. 
Uppföljningen gav information om vad som har hänt inom kommunernas energiarbete under 
åren. Även krav och kriterier från Boverket har ändrats under tiden 2011-2015. Dessa 
förändringar behandlas i kapitel 4.2.1. och underkapitel 4.2.1.1. och rör främst energi vid ny- 
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och ombyggnationer. Med tanke på de olika formuleringar av kommunernas och landstingens 
energikrav, som inkom i samband med enkätundersökningen 2011, blir insikten att BBR:s 
krav är en färskvara. I förlängningen är även lokala initiativ som är kopplade till BBR, en 
färskvara. Det är stor skillnad på att ange exempelvis 80 kWh/m2, vilket blir en fast gräns som 
kan behöva justeras medan åren går, jämfört med ett angivet krav på 25 % strängare krav än 
BBR. Att koppla kommunens egna initiativ till Boverkets krav i form av en procentsats, 
innebär att kravet håller sig mer uppdaterat i förhållande till de förändringar som görs i BBR, 
men samtidigt finns risken att procentsatsen till slut ger orimliga värden att bygga efter. 

Från och med den 1 januari 2015 får inte kommunerna ställa egna, byggnadstekniska krav vid 
bygglovshantering eller marktilldelning. Däremot får de ställa egna krav när kommunen 
agerar byggherre, vilket också märks på deras hemsidor vid uppföljningen av miljömål och 
likvärdigt för 2015. Landstingen agerar alltid i sin roll som byggherre, vilket gör att dessa kan 
välja att ställa strängare krav än BBR vid byggnationer av nya lokaler. 
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7. Slutsats 
Resultatet från enkätundersökningen visar att omkring 80 % av de svarande kommunerna 
ställde krav på utförd energiberäkning vid beviljande av bygglov år 2011. Fler kommuner 
angav att de ställde krav i samband med en-/två bostadshus och flerbostadshus, jämfört med 
lokaler. År 2015 visar det sig att 60 % av de kommuner som undersöktes genom enkäten 
2011, inte begär in kompletterande energiinformation som till exempel energideklarationer 
eller sakkunnighetsintyg gällande energihushållning i samband med bygglovsansökan. 
Informationen som samlades in under uppföljningen, bygger på den information som går att 
finna i bygglovsansökan hos respektive kommun. Den andel kommuner som på något sätt 
behandlar energi i bygglovsansökan, har från 2011 till 2015 halverats men uppföljningen 
visar ändå att cirka 40 % väljer att beröra energifrågor i samband med bygglovshanteringen 
år 2015. Denna minskning kan tänkas bero på att kommunerna feltolkat frågan år 2011 om 
ställda krav på utförd energiberäkning vid beviljande av bygglov. I de 80 % som svarade, 
ingick även de kommuner som i fritextsvaret skrev att de ställde krav på energiberäkning i 
samband med bygganmälan eller byggsamråd.  

Av de kommuner som besvarade enkäten 2011, är det ungefär 35 % som ställde särskilda 
krav på hanteringen av fuktfrågor, för att bevilja bygglov. Vanligast är att sådana krav ställs i 
samband med bygganmälan. 

Hela 88 % av de svarande kommunerna ställde inga strängare krav på inomhusmiljö i 
jämförelse med Boverkets Byggregler under 2011. Av de kommuner som uppger att de ställer 
krav på inomhusmiljö är det bara två stycken som valt att ange sina krav. Den ena kommunen 
ställer strängare krav på bullernivå än BBR och den andra kommunen ställer krav på att FTX-
system används. 

De svar som inkom i samband med enkätundersökningen, ger känslan att OVK-besiktningar 
är ett område som är välförankrat inom både kommuner och landsting. Ungefär 80 % av de 
svarande kommunerna och hela 100 % av de svarande landstingen, svarar att rutinerna för 
OVK-besiktningar följer Boverkets riktlinjer. 
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Bilaga 1

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 2:1a: Har Er kommun krav på energiberäkning för att bevilja bygglov eller andra 

nödvändiga processer, som till exempel marktilldelning?

Kommun: En‐/Tvåbostadshus

Svar

Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X ‐‐‐ ‐‐‐

Köping X X ‐‐‐ ‐‐‐

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X ‐‐‐ ‐‐‐

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X



Bilaga 1

Eksjö

Kalix

Fråga 2:1b: Om ja, skulle Ni kunna precisera vid vilka tillfällen som Ni ställer krav på 

energiberäkning?

Kommun: Svar

Vid all nybyggnad och vid större ombyggnader.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Nybyggnad av bostäder och lokaler samt vid ombyggnadsåtgärder där åtgärder i klimatskalet utförs i 

övergripande omfattning. BBR 9:2 resp 9:3.

Vi ställer endast krav på energiberäkning då det är fråga om bygglov.

Alltid när Boverkets Byggregler ställer krav på det i BBR avsnitt 9 (BFS t o m 2008:20)

Energibalansberäkningar är ett krav som behandlas i bygganmälan och ska redovisas i samband med

byggsamrådet innan beslut om kontrollplan tas. Ska redovisas innan byggstart.

g

Gislaved

Ale

Helsingborg

I samband med bygganmälan.

Nybyggnad och större tillbyggnader. Inte tillb. villa mindre än 50 m2.

Kommentar.

Inga tekniska egenskapskrav behöver redovisas i samband med bygglovsansökan.

PBL 8 kap 11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om 

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det 

förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras

Osby

Köping

Staffanstorp
Vi ställer krav på energiberäkningar vid alla nybyggnader av bostäder och 

lokaler i bygganmälan (vid byggsamråd) enligt BBR´s krav

Enligt BBR 16

Nybyggnad och större ombyggnader.

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras

a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området, eller

b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10‐‐18 §§.

p

Lomma

Frågan ovan är fel ställd. Vi har två delar av kommunen. En myndighet, byggnadsnämnd(BN) och en förvaltare, 

teknisk nämnd (TN). BN granskar att de samhälliga kraven åtföljs, prövar ansökan om bygglov och granskar de 

tekniska detaljerna som aktualiceras genom bygganmälan m.m. Prövningen görs mot kraven i Plan‐ och 

bygglagen (PBL) som gäller allt byggande i Sverige. Den andra delen av kommunen, tekniska nämnden (TN)är 

ingen myndighet utan bygger för eget bruk (skolor, äldreboende, bibliotek m.m.), förvaltar egna byggnader, 

anläggingar samt äger mark som t ex kan överlåtas (säljas). De krav som BN ska ställa är formulerade i PBL och 

Boverkets byggregler (BBR), kraven gäller hela sverige. Energikraven behöver inte vara uppfyllda för att bygglov 

(steg 1) ska kunna meddelas. Byggherren ska dock kunna redovisa att energihushållningkraven är uppfyllda 

lokaler i bygganmälan (vid byggsamråd) enligt BBR s krav

Tierp

Det ställs inga krav på energiberäkning i bygglovsskedet, i det skedet granskas användningssätt, utformning 

och placering av en byggnad. 

Däremot i bygganmälan där tar man ställning till bl a energiförsörjning och vid nybyggnad och vissa

( g ) ygg g g pp y

innan byggstart. De tekniska kraven redovsias därför i samband med bygganmälan (steg 2) som ska vara 

inlämnad minst tre veckor innan byggstart. Marktilldelning görs av TN som är markägare men inte myndighet. I 

samband med att kommunen (TN) överlåter mark till köpare kan TN formulera egna särskilda restriktioner om 

energihushållning genom sk exploateringsavtal, sådana avtal är civilrättsliga och tecknas mellan kommunen 

(säljaren) och byggherren (köparen). Sådan restriktion är normalt unika för varje kommun. 

Jag svarar på frågorna i egnskap av byggnadsinspektör och jobbar på BN.

Tierp

Sala

Göteborg

Vid samtliga nybyggnationer samt vid tillbyggnader, som är betydande eller kanske dominerande jämfört med 

befintlig byggnad så kräver vi en energiberäkning. Så vi ser att BBR uppnås.

Däremot i bygganmälan, där tar man ställning till bl a energiförsörjning, och vid nybyggnad och vissa 

tillbyggnader krävs att den sökande lämnar in en energiberäkning.

Fastighetskontoret, kommunens markägare, har ett program för miljöanpassat byggande där man ställer krav 

vid markanvisning flerbostadshus.

Lokalförvaltningen har sina egna krav som kommunens byggherre.

Vad det gäller bygglov och bygganmälan (stadsbyggnadskontoret som jag svarar för) krävs beräkning in i alla 

ärenden i bygganmälanskedet.
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Umeå

Lycksele

Svar

Fråga 2:1b: Om ja, skulle Ni kunna precisera vid vilka tillfällen som Ni ställer krav på 

energiberäkning?

Kommun:

Vid nybyggnad av överstående byggnader.

Vid nybyggnad av en‐tvåbostadshus, nya lokaler och flerbostadshus.Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

U l

Vår uppfattning är att när bygglov beviljas skall hänsyn tas enbart till yttre utformning och placering.

Däremot vid det tekniska samrådet ställs krav enligt BBR.

Krav på energiberäkning ställs i bygganmälan‐delen av bygglovet i samband med byggsamråd efter 

Vid hantering av bygganmälan (efter beviljande av bygglov och innan byggnadsarbetena påbörjas).

Vid bygganmälan.

Vid bygglov för nybyggnad.

Vid nybyggnad av en‐tvåbostadshus, nya lokaler och flerbostadshus.

Framför allt vid nybyggnation, men kan också vara aktuellt vid större tillbyggnader.

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Jag som lämnar alla dessa svar är "Fastighetsägare" och arbetar inte med lovhantering.

Vid bygglovshantering.

Vid upphandling av byggentreprenörer.

Vid all nybyggnation.

Beräkningen bör finnas tillgänglig i samband med byggsamråd. Den måste finnas före byggstart.

Krav på energiberäkning ställs i bygganmälan delen av bygglovet i samband med byggsamråd efter 

det att bygglov beviljats. I själva bygglovet kan man inte ställa krav på energiberäkning...

Ska redovisas i samband med bygganmälan.Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

i

Nybyggnationer, vid ändrad användning till bostad/lokal eller vid större tillbyggnader.

I bygganmälningsskedet och i byggsamråd.

Ska redovisas i samband med bygganmälan.

Vid nybyggnation förutom mindre byggnader och tillbyggnader där redovisning av U‐värden kan räcka.

Vid nybyggnader och tillbyggnader som är större än 100 m2.

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Gäller för a‐temp större än 10 C

Ej fritidshus

Nybyggnad = alltid

Större tillbyggnader = alltid

Kravet ställs vid samrådet och beräkningarna brukar redovisas då eller kort därefter.

I princip vid all nybyggnad av ovanstående.

Större tillbyggnader = alltid

Mindre tillbyggnader = vid tveksamhet om att BBR:s krav uppfylls
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 2:1c: Granskar Ni resultatet från energiberäkningen?

Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus LokalerKommun:

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Eksjö

Fråga 2:1d: Hur genomförs i sådana fall Er granskning?

Kommun: Svar

Kontroll av ingångsvärden.

Kontroll av resultatet.j

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden
Går igenom bifogade indata.

Indata kontrolleras mot uppvisade förutsättningar.

Granskar indata, och resultatet i förhållande till BBR, kommunicerar med byggherren och kräver in en ny 

beräkning.

Att energibalansberäkningen är rimlig. Relevanta indata.

Att beräkningen klarar dagens norm.

Att resultatet klarar kraven enligt Boverket BBR´s energikrav.

Det aktuella objektet bör ha en viss marginal till kravet enlig BBR

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Ingångsvärden. Slutvärde med.

Granskningen som sådan består mest av en rimlighetsbedömmning av indata och resultat.

Det är slutresultatet som är av störst intresse och då att angivna energikrav uppfylls.

Går igenom bifogade indata.

Kollar bl a Um‐värdet, installerad eleffekt med de produkter som ska installeras och om det finns en 20% reserv 

i beräkningen till kravnivån.

Energiberkning redovisas i bygganmälan. Stickprovskontroller görs av indata och resultat. Sakkunnig intygar 

alltid i kontrollplan PBL beräkningens överensstämmelse mot BBRs krav

Kollar att energiförbrukningen inte är över BBR‐krav eller DP‐krav.

g g

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Vi tittar på rimligheten i beräkningarna och inlagda värden, såsom U‐ värden storlek, varmvatten, 

solinstrålning mm.

Genomläsning och sannolikthetsbedömning av utskrift.

alltid, i kontrollplan PBL, beräkningens överensstämmelse mot BBRs krav.

Jag kontrollerar om beräkningen är utförd av någon som är att betrakta som sakkunnig. Jag ser även till att 

beräkningen är gjord enligt de krav som finns angivna i BBR. Vidare, att beräkningen, ingångsvärden och 

resultat är rimliga

Vi granskar inte fakta i energiberäkning utan sakkunnighet hos den person som har utfört energiberäkning och 

naturligtvis resultat av energiberäkning.

Tierp

Sala

Göteborg

Vi gör en ganska översiktlig granskning av beräkningen.

resultat är rimliga.

Granskning av indata, installerad effekt och lufttäthet. Lufttätheten i klimatskalet följs upp med en

På de handlingar som lämnats in. Vi kan inte göra någon bedömning om det kommer att funka eller inte. Vissa 

inddata kan man kolla om de är rimliga men inte mer än så.

Vi kanske tyvärr inte detaljgranskar inkomna beräkningar. Men vi tittar så nivån stämmer med BBR, kollar 

omslutande area etc.

De grundläggande bitarna. Vi kanske tittar lite mer noggrant dels på de få större objekten vi har bygglov på. 

Samt på de ärenden där nya konsulter vi inte haft att göra med tidigare är inblandade.

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Inhämtar beräkningen, kontrollerar så att BBR´s krav uppfylls kollar om det är rimliga indata.

Se till om de följer PrEN ISO 13790 DIREKTIV.

Granskning av indata, installerad effekt och lufttäthet. Lufttätheten i klimatskalet följs upp med en 

provtryckning enligt SS‐EN 13829.

I jämförelse med Boverkets byggregler avsnitt 9 om energihushållning

Rimlighetsbedömning.

Vi granskar den inte i detalj utan mer kollar rimligheten…

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby Kontroll av redovisade värden.

Genomgång tilsammans med konsulten eller entreprenören.

Vi går igenom beräkningsgrunderna och gör en rimlighetsbedömning av resultatet.

Genom inlämnad energideklaration.

Kontroll av att energiförbrukningen inte överstiger BBR:s minimi‐nivå. Någon djupare granskning av siffror och 

ingångsvärden görs inte. Det ska ju redan ha kontrollerats av den sakkunnige som gjort beräkningen.

I jämförelse med Boverkets byggregler, avsnitt 9 om energihushållning.

Vimmerby

Vänersborg Krav på beräkning av specifik energianvändning enligt BBR.
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Nacka
Vi använder vår rutin för energikrav och stämmer av att alla nödvändiga uppgifter finns med och att inget 

uppenbart fel finns, ex. eluppvärmd/inte eluppvärmd, Atemp, antal personer, rumstemperatur etc.

Fråga 2:1d: Hur genomförs i sådana fall Er granskning?

Kommun: Svar

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Enklare kontroll av slutresultatet.

uppenbart fel finns, ex. eluppvärmd/inte eluppvärmd, Atemp, antal personer, rumstemperatur etc.

I ärlighetens namn byggs inte många villor eller andra nya byggnader per år i Bjurholm ‐ Sveriges minsta 

kommun. Andelen byggnationer där energiberäkning finns är också väldigt mager. Kanske i 5% av fallen. Den 

"granskning" som görs i de fall beräkning finns är oerhört "enkel"... jämför den förbrukning man räknat fram 

mot kraven i BBR...

j

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Naturligtvis funderar man lite kring vilken fönsterarea, isoleringstjocklekar, uppvärmningsmetod, 

ventilationssystem etc man valt i byggnaden för att försöka bedöma om det är ett rimlig resultat eller inte. 

Men i verkligheten är jag inte tillräckligt kompetent för att bedöma det själv. 

Kan dock konsultera en energiexpert i tveksamma fall.

Manuellt bedömningsmässigt mot ritningar.

En översiktlig kontroll av indata och slutresultat.

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Kontrollerar inlämnade beräkningar på byggnadens specifika enerianvändning

Vid mindre byggnader/tillbyggnader kontroll av U‐värderna.                                                                                              

1  Vi kräver in beräkningar på att byggnadens specifika energibehov uppfyller BBR krav.

2  Vid minde ärenden ska de uppvisa beräkningar på att U‐värdena uppfyller BBR:s krav.

Beräkningsresultat jämförs med krav.

Enkel bedömning om resultatet är rimligt.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Fråga 2:2a: Förekommer det att byggnader inte har klarat kravet på energianvändning?

Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus LokalerKommun:

Eksjö X ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X ‐‐‐ ‐‐‐

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Eksjö

Kalix

Svar

Ganska ovanligt. Villorna ligger ofta nära gränsen 55 resp 110 kWh/kvm år.

Fråga 2:2b: Om ja, hur vanligt är det att byggnader inte klarar kravet på energianvändning?

Kommun:

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Det är knappast någon som lämnar in en beräkning som inte håller måttet. Sen är det en annan sak om alla 

indata är rätt.

När det sen gäller mätningen av den verkliga förbrukningen så är lagen så pass ny så att vi har inte börjat följa 

upp den än. Men det kommer vi att koll genom det nationella energideklarationsregistret som Boverket har.

Högst ovanligt‐ enstaka tillfälle.

Mycket ovanligt.

Lokalers användning är ofta oklar.

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg
Kommentar.

Om vi i beräkningen ser att byggnaden inte klarar kraven, eller om beräkningen innehålller felaktigheter kräver 

vi åtgärder eller korrekt beräkning till dess att byggherren, i beräkning, kan visa att kraven uppfylls.

Ovanligt

upp den än. Men det kommer vi att koll genom det nationella energideklarationsregistret som Boverket har.

Vid tillbyggnad kan anpassningskrav medföra avsteg.

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Det är ovanligt att de inte klarar kraven.

Detta händer ofta!

Mestadels så klarar de kraven.

Rätt vanligt vid ombyggnader med komfortkyla.

Vi har haft några fall. Men då de fortfarande befunnit sig på projekteringsstadiet har de hunnit göra tillägg i 

konstruktionen för att klara kraven Så då har nya beräkningar kommit in Som klarat kraven Mätningar så somSala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Genom att välja större värmepump.

Vet ej.

konstruktionen för att klara kraven. Så då har nya beräkningar kommit in. Som klarat kraven. Mätningar så som 

det sägs i BBR 9:2, 9:3 och 9:71 har vi inte fått in några än. Oftast är slutbeviset redan utfärdat då.

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre Svårt att bedömma då vi inte handlägger så många bygglov per år.

Kan inte lämna någon kommentar.

Det är väldigt ovanligt att byggnader inte uppfyller kraven enligt beräkningen.

Det är väldigt ovanligt enligt de energiberäkningar som vi får in. Vid något enstaka tillfälle har detta kunnat 

konstateras dock.

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Vet inte på rak arm, vi för ingen sådan statistik. Några stycken endast gissar jag. Ofta verkar det trixas med 

ingångsvärden så att man hamnar på rätt sida gränsen. Det kan vi inte komma åt.

Ett fåtal byggnader, svårt att ge %.
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Fråga 2:2b: Om ja, hur vanligt är det att byggnader inte klarar kravet på energianvändning?

Kommun: Svar

Alltså ‐ i verkligheten vet jag inte. Vi har inte fått in någon "faktisk förbrukning under en sammanhållen 12‐

månaders period" ännu...

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

Ale

Det har hänt vid något tillfälle.

månaders period  ännu...

Men det har inte på förhand bedömts att någon byggnad som uppförts / tillbyggnation inte kommer att kunna 

leva upp till energikraven. Uppgifterna kan dock i många fall vara väldigt sparsamt underbyggda... Å andra 

sidan upplever jag att nästan alla som bygger också är väldigt mån om att bygga energieffektivt.

Några enstaka fall där justering av U‐värden varit nödvändig.

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Det händer då och då. Främst vid tillbyggnader där det är stora glasytor. Händer även när byggherren inte vet 

vilka kraven är.

Vid tillbyggnader med stora glaspartier händer det ofta att energikraven inte uppfylls.

Vid andra enstaka fall förekommer det att kunden inte vet vilka krav som gäller och där vi upplyser om att 

Mycket ovanligt.

föreslagna lösningar inte är tillräckliga för att uppfylla BBR:s krav.
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Eksjö

Fråga 2:3: Vad blir det för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från BBR:s

energikrav? 
Alternativt, vad blir det för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från kommunens ställda krav?

Kommun: Svar

Uppmaning att förbättra byggnaden så att BBR blir uppfylld.

I normala fall kan vi i bygglovhandläggningen inte sätta oss over lagstiftningen.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn Då ska man lämna in en utredning om orsaken till de för höga värdena.

Rättelse, åtgärden disskuteras med berörd person, rättelsen ska innebära att åtgärderna leder till att  kraven i 

BBR följs.

Har inte granskats än.

Andra konstruktionslösningar får göras.

Byggnadsarbetena får inta påbörjas.

Om det inte klarar kraven får de utföra en ny efter att man förbättrat de energikrävande delarna i 

byggnaden.

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Ale Vi har aldrig fått rapport om att den faktiska e‐användningen inte stämmer med den beräknade.

Det beror på hur stor avvikelsen är och vad som gör att det blir en avvikelse.

Det blir inte någon påföljd alls tyvärr.

Syftet med energikraven är att främst kunna ställa krav på energieffektiva byggnader. Det är ju då så att 

byggnaden måste projekteras efter dessa krav. Energiberäkningen finns då med som en punkt i kontrollplanen.

I och med den nya plan‐ och bygglagen som träder i kraft 2a maj så kommer vi kräva en energiberäkning för att 

startbeked skall kunna utfärdas i de fall som så kräver.

Då ska man lämna in en utredning om orsaken till de för höga värdena.

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp
Vi har inte hamnat i det läget i vår kommun, när vi kommer dit tar vi ställning. (förslagsvis i inledningsskede är 

att man ritar om byggnad för att klara krav)

Dom får åtgärda bristerna och inkomma med ny beräkning.

Energiförbättringar.

Normalt inga påföljder. Uppföljningen sker mellan 12‐24 månader efter ibruktagande. I detta skede är ärendet 

avslutat hos byggnadsnämnden och vi får ingen kännedom om avvikelser. Vi måste lämna slutbevis baserat på 

uppskattad energianvändning.

Vi har aldrig fått rapport om att den faktiska e‐användningen inte stämmer med den beräknade.

Lomma

Tierp

Sala

b

Vi kontrollerar inte den faktiska användningen.

Beräkningen ska finnas hos BN för granskning innan arbetet påbörjas. Håller inte resultatet måste byggnaden 

projekteras om. I de fall byggnaderna inte redovisat i tid dvs efter färdigställandet och det visar sig att 

byggnaden blivit felprojekterad ska BN förelägga byggherren att vidta sådana åtgärder att förbrukningen 

hamnar i nivå med gällande krav. 

Vid avvikelser mot ett exploateringsavtal kan någon av parterna driva målet i en civilrättslig domstol.

Göteborg

Umeå

Lycksele

Ä

Ingen påföljd. Finns inget sanktionssystem.

Får icke påbörja byggarbete före man uppfyller kraven på beräknngen.

Påföljden blir att slutbevis inte kan utfärdas för byggnaden, tills dess att provtryckningen ger godkända 

resultat.

Enligt Boverkets allmänna råd står det att kontrollplanen bör utformas så att slutbevis kan utfärdas före 

mätning av byggnaden sker. Det gör det svårt att följa upp den verkliga energianvändningen.

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

I dagsläget har vi ingen uppföljning på efterföljande mätning som verifierar att energiberäkningen och 

Att slutbevis inte utfärdas.

Vet ej, har inte inträffat.

Rimligtvis borde det vara att 

1. uppfylla beräkning och om det inte går, 

2. nyttjande förbud 

3. i sista hand kanske anmodan om rivning.

Värmdö
I dagsläget har vi ingen uppföljning på efterföljande mätning som verifierar att energiberäkningen och 

energikraven har faktiskt uppfyllts. En eventuell påföljd skulle dock kunna vara en erinran i slutbeviset som 

byggherren får som intyg på att samhällets, lagens krav anses uppfyllda.
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Uppsala

Svar

Fråga 2:3: Vad blir det för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från BBR:s

energikrav? 
Alternativt, vad blir det för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från kommunens ställda krav?

Kommun:

Kontrollen enligt plan‐ och bygglagen omfattar inte mätning av den faktiska energianvändningen. Det är själva 

beräkningen som är kontrollen. Vi får därför inte reda på den faktiska energianvändningen och därför blir det Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg
Mätvärden har ännu inte rapporterats till Byggnadsnämnden enligt BBR. Detta ska göras senast två år efter att 

l b h f d h b d h b k

Inga.

Vi har högre ställda krav än BBR.

Om byggnaden inte uppfyller de krav som ställs i BBR kan byggnaden inte uppföras. (man får göra 

ändringar i byggnadens utformning).

Det finns ingen sanktion mot detta.

g p g g

inga påföljder.

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Vi har inte drivit något sådant ärende ännu. Hur det här ska följas upp är oklart. Ofta utfärdas slutbevis innan 

det finns bruksdata som behövs för energideklarationen. Våra byggärenden avslutas efter utfärdat slutbevis.

Vid byggsamrådet upplyser vi om konsekvenserna av en felaktig energiberäkning och dåligt byggda hus. Vi vill 

att byggherren ska följa upp att husen blir så energisnålt som beräkningen visade ‐ och annars kräva åtgärder 

av den ansvarige projektören eller vem det nu kan vara.

slutbevis har utfärdats och att byggnaden har tagits i bruk.

Lidköping

Bjurholm

Värstervik Har ännu ej haft något sådant fall.

Jaa du ... Är det inte ekonomiskt motiverat för ägaren att åtgärda bristerna (Hos oss är det nästan uteslutande 

byggherren som också är den framtida ägaren / brukaren av det som byggs) så känns det tveksamt att 

nämnden skulle förelägga åtgärder. Misstänker att ägaren kommer att försöka förklara varför det gått "dåligt" ‐ 

hävda onormalt hög varmvattenförbrukning eller att man vädrat väldigt mycket ... ‐ dvs bedömer inte ägaren 

att det är ekonomiskt försvarbart att göra efektiviseringsåtgärder så lär de försöka bortförklara den höga 

förbrukningen.

Vi har aldrig fått in sådana resultat.

Kiruna

Ale

Nynäshamn

BBR:s energikrav är så låga att de alltid uppfylls därför kontrolleras inte energideklarationer längre.

Jag har själv en äldre villa på 165 kvm uppvärmd bruksarea och 60 kvm uppvärmd källare och har de senaste 7 

åren pendlat mellan årsförbrukningen 10900 kwh och 13500 kwh. Förbrukningen inkluderar hushållsel. De 

åtgärder som utförts är tilläggsisolering av ytterväggar samt inkoppling av bergvärme.

Krav på att redovisa hur man ska lösa problemet.

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Teoretiska beräkningar ska uppfylla BBR:s krav. Om kraven ej uppfyll måste förändringar ske. 

Vi upplyser om kraven på energimätning ska vara utförd senat två år efter färdigställandet.

Har inte varit med om att kontrollera om verkliga energiförbrukning överstiger teoretiska beräkningar. 

Vid totalentreprender upplyser vi byggherren om att kontrollera energiförbrukningen uppfyller entreprenörens 

löften. 

Det är ett villkor om att BBR:s krav ska uppfyllas. 

k å d b k k f ll

Har ej varit aktuellt hitills.

Vi kräver åtgärder som via beräkningar visar att kraven uppfylls.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Fråga 2:4a: Förekommer det att kommunen ställer strängare krav än BBR på

energianvändningen, exempelvis krav på passivhus?

Kommun:

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn X X X

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Eksjö

Kalix

Fråga 2:4b: I vilka fall ställer Er kommun strängare krav än BBR på energianvändningen? 
Ställer Ni alltid strängare krav än Boverkets Byggregler, eller är det vid specialfall som kraven på

energianvändningen skärps?

Kommun: Svar

Det har hänt vid markförsäljning.

Nej.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al

Nej.

Bättre krav diskuteras i samband med byggsamråd och olika alternativ rekomenderas.

Vi går aldrig över kravet i BBR.

Inga fall.

Olik b d å DP k ll d l i d l i fö h dl fAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Olika beroende på t.ex DP‐krav eller vad exploateringsavdelningen förhandlar fram.

Aldrig, BBRs krav gäller.

Plan‐ och bygglagen gäller! BN får inte ställa högre krav än PBL!! Som jag skrev innan kan kommunen i sin roll 

som TN formulera egna krav i ett exploateringsavtal. Dessa avtal får BN inte befatta sig med!

Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Kommunen som myndighet får inte ställa högre krav. Endast då det gällermarkanvisning kan 

fastighetskontoret ställa kraven eller kommunen som byggherre. 

Nej. Kommunen kräver att en säkerhetsmarginal ska användas, det är enligt boverkets allmänna råd.

y

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Inte i dagsläget men det finns som förslag då kommunen säljer mark.

Som tillsynsmyndighet anser vi att vi ska se till att krav enligt lagen om tekniska egenskapskrav (BVL) och 

Boverkets byggregler (BBR) uppfylls. Andra krav eller riktlinjer har vi inte.

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Teknik‐ och fastighetsnämnden har satt upp ett mål för energi till 80 kWh/m2 år för kommunnala byggnader 

där avvikelser skall preciseras, alla byggnader går inte att klara för detta mål.

Vi har just påbörjat ett arbete med att få in högre energikrav vid markanvisning eller i exploateringsavtal Men
Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Vi har just påbörjat ett arbete med att få in högre energikrav vid markanvisning eller i exploateringsavtal. Men 

kommunen äger väldigt lite mark, så det är oftast upp till byggherrarnas egen goda vilja.

Hitintills, endast vid försäljning av deljplanerad kommunal mark där kraven skrivs in i markanvisningarna. Här 

ställs inte endast krav på energieffektivare byggnader. Materialval, dagvattenhantering grönytefaktor mm. är 

andra krav som skivs in i villkoren för markköp.

Värstervik

Kiruna

Ale
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Nynäshamn

Fråga 2:4b: I vilka fall ställer Er kommun strängare krav än BBR på energianvändningen? 
Ställer Ni alltid strängare krav än Boverkets Byggregler, eller är det vid specialfall som kraven på

energianvändningen skärps?

Kommun: Svar

Det finns inga strängare krav för att bygga exempelvis passiva hus idag, men det finns miljömål 

exempelvis som ger oss möjlighet att ställa krav i framtiden.

Jönköping

Skellefteå Vi har aldrig ställt högre krav än minimikraven enligt BBR.

e e pe s so ge oss öj g et att stä a a a t de

Vid markanvisningar.
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Fråga 2:4c: Om ja på fråga 2:4a, hur har detta krav formulerats? 
Avser vilka byggnader? Vilka energityper ingår i kravet (exempel uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, hushållsel, kyla etc)? Hur 

många byggnader omfattas av kravet? Hur sker uppföljningen, samt vad ingår i uppföljningen? Eventuella påföljder?

Kommun: Svar

Avsett villor/radhus.

Krav ställts på kWh per kvm o år.

Eksjö

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Krav ställts på kWh per kvm o år.

Mindre villaområde.

Uppföljning i bygglovprövningen.

Inga påföljder har diskuterats.

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

T.ex ett krav på en energiförbrukning motsvarande 80% av kravet i gällande BBR BA‐tillfället.

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

Ett exploateringsavtal är unikt för varje kommun och kan se ut hur som helst.

Vid markanvändning är kravet för flerbostadshus.

Värme och varmvatten ingår.

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

U l

Oklart än så länge…

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

"Alla byggnader" (men främst lokaler) och då gäller det värme, varmt vatten, fastighets el, kyla som ingår i 

kravet. Bostäder/hyreshus ligger normalt under KBAB och följer inte dessa krav.

Nacka

Karlshamn

Kontakta Anna Green, miljöutredare på Miljöenheten, Nacka kommun. Hon håller i projekten rörande detta.
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Fråga 2:4c: Om ja på fråga 2:4a, hur har detta krav formulerats? 
Avser vilka byggnader? Vilka energityper ingår i kravet (exempel uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, hushållsel, kyla etc)? Hur 

många byggnader omfattas av kravet? Hur sker uppföljningen, samt vad ingår i uppföljningen? Eventuella påföljder?

Kommun: Svar

Bostäder, friköpta grupphus och bostadsrätter.

K t ä i ff kti b d k f ll ätt d k ifik ti fö i h ll

Lidköping

Kravet är energieffektiva byggnader som ska uppfylla upprättade kravspecifikationer för passivhus eller 

minienergihus.

Vid nybyggnad av affärslokaler ställs krav på bland annat gröna tak samt att BASTA krav gäller.

På gång för flerbostadshus är krav enligt miljöklassningssystemet miljöbyggnad, nivå silver.

För närvarande 29 gruppbostäder, minienergikravet, där just nu byggstart sker samt pågående( se Rydlers Bygg 

AB, Lidköping) byggnation av 32 bostadsrätter där passivhustekniken tillämpas efter kravspec.

Anlitar konsultstöd att noga granska energiberäkningar och att övriga krav enligt kravspecifikationerna 

uppfylls. I fallet grupphus minienergihus har byggherren, Götenehus AB, handlat upp en konult för uppfölning 

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

av kraven.

Vi ställer även krav på materialkrav mm som inde direkt är relaterade till energi

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Krav vid markanvisning på specifik energianvändning. Någon riktig uppföljning har inte skett hitills utan det är 

endast beräknade värden som använts.
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Eksjö

Kalix

Fråga 2:4d: Om nej på fråga 2:4a, varför har Ni valt att inte ställa strängare krav än BBR på

energianvändningen?

Kommun: Svar

??Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

??

Finns inget lagkrav.

Frågan har aldrig varit aktuell.

Det är inte motiverat att ställa strängare krav än de som anges i BBR, här uppe är det vidare känt att passivhus 

inte riktigt fungerar som det är tänkt med tanke på kyla och mörker.

Har vi som myndighet stöd för detta i lagen?

Vi skulle vilja göra det när det gäller t ex fritidshus men kan inte enl lagstiftningen. De söker bygglov som 

fritidshus men kanske bosätter sig där några år senare!

Dels så byggs det förhållandevis lite bostäder i kommunen då denna är att betrakta som en glesbyggds

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Dels så byggs det förhållandevis lite bostäder i kommunen då denna är att betrakta som en glesbyggds 

kommun.

Och för det andra så anser vi att det är boverkets uppgift att formulera rimliga krav som vi sedan bevakar att 

de uppfylls.

Krav kan förmodligen enbart ställas vid exploateringsförfarande.

Kommunen kan inte, utan vidare, skärpa kraven som finns formulerade i lag, förordning och föreskrift. Planer 

finns dock att införa skärpta krav genom att avala om dessa i markanvisningsavtal.

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

l

Svårt att motivera strängare krav än normkrav.

Boverket har ju utformat kraven enligt BBR.

Denna fråga är en fråga för politiken i Staffanstorps kommun!

Kommunen får inte hitta på egna lagar detta sköter vår riksdag.

Vi anser inte att det finns någon laglig möjlighet att ställa strängare krav än vad lagen gör.

Dels för att BBR inte ställer högre krav. Dels för att vi inte har tillräckligt med certifierade hantverkare inom 

Sala och Heby området inte ens om Västerås och Uppsala mfl tas med Vi anser att passivhus endast ska
Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Sala och Heby området, inte ens om Västerås och Uppsala mfl tas med. Vi anser att passivhus endast ska 

uppföras av certifierade hantverkare. Det kräver extremt noggranna kontroller och en detaljerad kontrollplan 

mm.

Myndighet får inte det.

Vet ej.

Det finns ingen stöd i lagen, som liten kommun är vi glada om det byggs nya hus men de ska uppfylla dagens 

krav.

BBR innehåller de fastställda krav som finns på byggnader ‐ vi anser inte att det finns lagstöd för att ställa 

högre krav Det får i så fall ske på frivillig basis av byggherrenÄlvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

högre krav. Det får i så fall ske på frivillig basis av byggherren.

Vet ej finns inget politiskt beslut om att ställa högre krav en BBR.

Se föregående svar.

Enligt plan‐ och bygglagen får vi (byggnadsnämnden) inte ställa högre krav en BBR:s lägsta nivå. Det måste vara 

byggherren själv som ställer dessa krav isåfall. Om kommunen själv bygger hus kan det vara möjligt…

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Frågan har inte diskuterats.

Jag har bara möjlighet att upplysa om kravet och förklara fördelen med utökad isolering.

Byggnadsnämnden har inte möjlighet att ställa högre krav vid handläggning av bygglov och bygganmälan. 

Gällande detaljplaner har inte tagit hänsyn för strängare krav på energianvändning (ännu).

Nacka

Karlshamn
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Lidköping

Vi upplever att byggherren är mån om att bygga energieffektivt I vissa fall bygger man kallutrymmen som i

Fråga 2:4d: Om nej på fråga 2:4a, varför har Ni valt att inte ställa strängare krav än BBR på

energianvändningen?

Kommun: Svar

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jö kö i

Vi upplever att byggherren är mån om att bygga energieffektivt. I vissa fall bygger man kallutrymmen som i 

senare lägen kan avses att uppvärmas. Försöker i de fallen se till att man bygger förutseende = så att det ska gå 

att tilläggsisolera på ett enkelt och ekonomiskt sätt i efterhand.

Endast som rådgivning.

Det är BBR kraven som gäller.

Vi vet inte att vi kan skärpa BBR:s krav.

K k i äll k ö BBR d i ä lJönköping

Skellefteå

Kommunen kan inte ställa krav utöver BBR om det inte är ett avtal.

Ingen (komunfullmäktige) har gett oss rätten att ställa krav utöver BBR:s krav.

Vi ger energirådgivning för allmänheten och för byggherrar  där vi ofta rekomenderar högre krav än vad BBR:s 

minimikrav anger.  Ingen har gett oss den rätten att ställa högre krav än vad BBR kräver. Vi som myndighet kan 

inte ställa höger krav än vad lagar och författningar ger oss rätt till.

Vi har en bra energirådgivning för byggherar och alla andra intresserade. Vid vår energirådgivning 

rekomenderadr vi ofta att kunden frivilligt går längre än vad BBR:s minimikrav.rekomenderadr vi ofta att kunden frivilligt går längre än vad R:s minimikrav.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 2:5a: Planerar Er kommun att ställa skärpta krav inom den närmsta framtiden?
Exempelvis passivhuskrav.

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn X X X

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Eksjö

Kalix

Fråga 2:5b: Om ja, vilket år kommer de skärpta kraven att börja gälla?

Kommun: Svar

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al U d b j ä klAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Under arbete,ej ännu klart.

2011

p

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Vet ej (fastighetskontoret Lukas Memborn)

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad Inom snar framtid.

Oklart.

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Efter 2 maj 2011.

Vet inte.

I takt med planerandet av nya bostadsområden.

Gäller redan vid försäljning av kommunal mark.

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Kanske, vet ej när.

Osäkert.
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Eksjö

Kalix

Har Ni mer som Ni vill berätta, om hur Er kommun hanterar energifrågor vid nybyggnation?

Anteckna då gärna en kontaktperson, som jag kan vända mig till:

Kommun: Svar

Michael Andersson.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al

Michael Andersson.

Aurelijus Slezas.

Thomas Eriksson.

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Magnus Ericson: magnus.ericson@staffanstorp.se

Jonas Edahl 040 ‐ 641 14 12

p

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Johan Edlund lokalförvaltningen.

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Pelle Mikaelsson: pelle.mikaelsson@uppsala.se

Patrik Simonsson.

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Nej.

Morgan Andersson.

Anna Green, miljöutredare på Miljöenheten, Nacka kommun. 

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Bengt Ramde.

Kontakta vår energirådgivare Jan Nilsson.



Bilaga 1

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Fråga 3:1a: Ställer Er kommun särskilda krav, med anledning av risk för fuktskador, för att

bevilja bygglov eller andra nödvändiga processer, som till exempel marktilldelning?

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X



Bilaga 1

Eksjö

Kalix

Fråga 3:1b: Om ja på fråga 3:1a, skulle Ni kunna precisera vid vilka tillfällen som Ni ställer

särskilda krav på fuktdimensionering?

Kommun: Svar

Stora byggnader med isolerade plattor på mark.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al

BBR:s regler ska följas. Kontroll ska verifieras enligt kontrollplan.

Efter skärskild utredning.

Vid särskilda kritiska moment.

Byggherre skall kunna påvisa att åtgärder utförs så fuktskador ej uppkommer.

B d å kfö håll dAle

Helsingborg

Beroende på markförhållanden.

Inga tekniska egenskapskrav behöver redovisas i samband med bygglovsansökan.

Se svar på fråga 2:1b:

Inga tekniska egenskapskrav behöver redovisas i samband med bygglovsansökan.

PBL 8 kap 11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om 

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det 

förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnasHelsingborg

Osby
Vid k i k åd di k h k llfö f k k I i f d å fö d h i

förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras

a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området, eller

b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10‐‐18 §§.

Köping

Staffanstorp

Vid tekniska samrådet diskuterar och protokollför fuktkraven. Intyg infordras på att utförande av hygienrum 

klarar kraven enligt BBR respektive branchreglerna BBV och GVK. Vi kräver även in intyg på mätning av RH‐ 

värde i betongplattan vid platta på mark.

Se ovan om energi !:

Frågan ovan är fel ställd. Vi har två delar av kommunen. En myndighet, byggnadsnämnd(BN) och en förvaltare, 

teknisk nämnd (TN). BN granskar att de samhälliga kraven åtföljs, prövar ansökan om bygglov och granskar de 

tekniska detaljerna som aktualiceras genom bygganmälan m m Prövningen görs mot kraven i Plan‐ och

Lomma

tekniska detaljerna som aktualiceras genom bygganmälan m.m. Prövningen görs mot kraven i Plan‐ och 

bygglagen (PBL) som gäller allt byggande i Sverige. Den andra delen av kommunen, tekniska nämnden (TN)är 

ingen myndighet utan bygger för eget bruk (skolor, äldreboende, bibliotek m.m.), förvaltar egna byggnader, 

anläggingar samt äger mark som t ex kan överlåtas (säljas). De krav som BN ska ställa är formulerade i PBL och 

Boverkets byggregler (BBR), kraven gäller hela sverige. Energikraven behöver inte vara uppfyllda för att bygglov 

(steg 1) ska kunna meddelas. Byggherren ska dock kunna redovisa att energihushållningkraven är uppfyllda 

innan byggstart. De tekniska kraven redovsias därför i samband med bygganmälan (steg 2) som ska vara 

inlämnad minst tre veckor innan byggstart. Marktilldelning görs av TN som är markägare men inte myndighet. I 

samband med att kommunen (TN) överlåter mark till köpare kan TN formulera egna särskilda restriktioner om 

energihushållning genom sk exploateringsavtal sådana avtal är civilrättsliga och tecknas mellan kommunen

Tierp

Sala

energihushållning genom sk exploateringsavtal, sådana avtal är civilrättsliga och tecknas mellan kommunen 

(säljaren) och byggherren (köparen). Sådan restriktion är normalt unika för varje kommun. 

Jag svarar på frågorna i egnskap av byggnadsinspektör och jobbar på BN.
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Fråga 3:1b: Om ja på fråga 3:1a, skulle Ni kunna precisera vid vilka tillfällen som Ni ställer

särskilda krav på fuktdimensionering?

Kommun: Svar

Vid markanvising lika energi:

Fastighetskontoret, kommunens markägare, har ett program för miljöanpassat byggande där man ställer krav 

Göteborg

Umeå

Lycksele

Äl b

vid markanvisning flerbostadshus.

Lokalförvaltningen har sina egna krav som kommunens byggherre.

Vad det gäller bygglov och bygganmälan (stadsbyggnadskontoret som jag svarar för) krävs beräkning in i alla 

ärenden i bygganmälanskedet.

Nybyggnad.

Fuktplan.

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Se fråga 2:1b.

Vår uppfattning är att när bygglov beviljas skall hänsyn tas enbart till yttre utformning och placering. Däremot 

vid det tekniska samrådet ställs krav enligt BBR.

Vid bygganmälan ibland.

K å f k äk b d li BBR äll i b äl d l b l i b d d b åd
Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg
I både bygglovsskedet och bygganmälningsskedet avseende höjdsättning av byggnader, vid 

Krav på fuktsäkert byggande enligt BBR ställs i bygganmälan‐delen av bygglovet i samband med byggsamråd 

efter det att bygglov beviljats. I själva bygglovet kan man inte ställa krav på energiberäkning...

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

översvämningsrisker och fuktkvoter i byggnadsmaterial.

Badhus och ishallar.

Plushöjder för byggnation nära vatten (havsnivån). Risk för översvämning.

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping Redovisas vid samrådet.

U d b tid täll i hö k å äd k dd b d h b d t i l Oft k å

I samband med bygganmälan ställs krav på sockelhöjd/marknivå och marklutning kring byggnadens alla sidor. I 

övrigt finns endast kraven i kontrollplanen och den verifieras endast med en namnteckning av sakkunnig. När 

krav på besiktning av byggnadsinspektör fanns i byggnadsstadgan så  skedde kontroller men med PBL och BBR 

så finns inga krav och därmed kan kommunen bli skadeståndsskyldig om vi ställer ett felaktigt krav.

Skellefteå

Under byggtiden ställer vi höga krav på väderskydd av byggnaden och byggnadsmaterial. Ofta krav på 

fuktmätningar före igenbyggnad.  

1  En traditionell uteluftsventilerad krypgrund.

2  Vid "superisolerade" konstruktioner med i övrigt traditionella materialval.

3  Vid invändigt hög fukttillskott

4  Vid ovanliga eller tveksamma konstruktionslösningar
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Eksjö

Kalix

Beräkning av sakkunnig.

Fråga 3:1c: Vilken typ av fuktdimensionering kräver Ni i så fall?
Exempelvis genom fuktsäkerhetsprojektering, eller genomgång av bygghandlingar etc.?

Kommun: Svar

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

R d

Exempelvis åtgärder som föreslås efter skärskild utredning, normalt görs en fackmannamässig bedömning då 

Bodens kommun besitter den kunskapen‐ inte minst av mig själv.

BBR kraven som diskuteras vid byggsamråden.

I kontrollplanen har vi lyft fram fuktfrågorna genom att det alltid ska finnas en sakkunnig för fukt, (dock ej 

certifierad), som ska signera fuktskyddspunkterna.

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Fuktsäkerhetsprojektering som visar att kraven i BBR klaras.

Se ovan. Vid tekniska samrådet diskuterar och protokollför fuktkraven. Intyg infordras på att utförande av 

hygienrum klarar kraven enligt BBR respektive branchreglerna BBV och GVK. Vi kräver även in intyg på mätning 

av RH‐ värde i betongplattan vid platta på mark

Bygghandlingar. Diskussioner samråd.

Fuktsäkerhetsprojektering.

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

av RH‐ värde i betongplattan vid platta på mark.

Det finns inga självklara tillvägagångssätt. Utredningen ska göras av en sakkunnig, ofta en konstruktör men det 

finns även andra sakkunniga konsulter på marknaden.

FuktsäkerhetsprojekteringUmeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Fuktsäkerhetsprojektering, fuktplan.

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsprojektering.

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

För påminnelse ‐ Jag som lämnar alla dessa svar är "Fastighetsägare" och arbetar inte med lovhantering. Följa 

BBR

Projektering och protokoll fuktmätning i kontrollplan.

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

Ale

Fuktsäkerhetsprojektering och genomgång av bygghandlingar

Ale

Nynäshamn

Jönköping Genomgång av bygghandlingar
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Fråga 3:1c: Vilken typ av fuktdimensionering kräver Ni i så fall?
Exempelvis genom fuktsäkerhetsprojektering, eller genomgång av bygghandlingar etc.?

Kommun: Svar

1  En fuktdimesioneringsberäkning som visar att konstruktionen inte blir utsatt för farligt hög fuktighet. 

2 I vissa fall upplyser vi vid byggsamrådet att byggherre och den kvalitetsansvarige ska förvissa sig om att

Skellefteå
2  I vissa fall upplyser vi vid byggsamrådet att byggherre och den kvalitetsansvarige ska förvissa sig om att 

konstruktionen inte blir utsatt för hög fuktighet. 

3  I kontrollplanen tar vi oftas med i kontrollpunkter om byggfukt, väderskydd och om att konstruktionen inte 

blir utsatt för skadlig fukt.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 3:2: Granskas fuktdimensioneringen?

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Örebro X X X

Värmdö ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐Bjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Ek jö

Fråga 3:3: Om granskningen visar att fuktdimensioneringen inte är tillfredsställande, hur hanteras 

detta?

Kommun: Svar

Eksjö

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Kommunicerar med byggherren och påpekar bristen och kräver in en ny beräkning.

Se fråga 2:3:

Rättelse, åtgärden disskuteras med berörd person, rättelsen ska innebära att åtgärderna leder till att  kraven i 

BBR följs.

Då kanske man får koppla in en fuktskyddsspecialist.Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Kan utmynna i utförandekontroll av fuktsakkunnig.

Omprojektering.

O f ktdi i i i t f ll tälld k h i få di i b d

Då kanske man får koppla in en fuktskyddsspecialist.

Via tillsyn.

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Om fuktdimensionering inte uppfyller ställda krav och praxis, får man dimensionera om byggnaden.

Se ovan !

Det finns inga självklara tillvägagångssätt. Utredningen ska göras av en sakkunnig, ofta en konstruktör men det 

finns även andra sakkunniga konsulter på marknaden.

Ja, kvalitetsansvarig ska för projekteringsdelen av kontrollplanen intyga att BBR 6:52, 6:53 följs. Antingen 

direkt intyg från projektör eller via dennes egenkontroll. Sedan kontrollerar vi ju ritningar och teknisk 

beskrivning Om sakkunnig inte kan intyga att projekteringen är rätt så får de ändra konstruktionen innan

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

beskrivning. Om sakkunnig inte kan intyga att projekteringen är rätt så får de ändra konstruktionen innan 

beslut om kontrollplan. Men det händer tack och lov inte ofta.

Tas upp vid byggsamråd (myndigheten).

Den disskuteras och revideras.

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Den granskas inte i detalj…

De krav vi ställer är BBR:s. Är vi tveksamma mot en viss redovisning då begär vi in intyg/utlåtande från 

sakkunnig.

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Omarbetning.

Korrigering av de projekterade handlingarna.

Vi ber byggherren att hitta en bättre lösning.

De uppmanas komma in med en ny reviderad fuktdimensionering, som granskas av en konsult hos oss.

Bjurholm

Värstervik
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Ki

Fråga 3:3: Om granskningen visar att fuktdimensioneringen inte är tillfredsställande, hur hanteras 

detta?

Kommun: Svar

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå
Om byggherren valt en konstruktion som vi anser inte uppfyller kraven på fuktsäkerhet, kräver vi förändringar 

eller att en sakkunnig fukt gör en fuktdimesiopneringskontroll.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 3:4a: Följs kraven på fuktsäkerhet i BBR upp i det byggda huset?

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X



Bilaga 1

Eksjö

Kalix

Fråga 3:4b: Om ja, hur följer Ni upp kraven?

Kommun: Svar

I så fall genom kontroll i kontrollplanen eller genom checklistor.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al P k k fi d i KP ll / h i b åd

I enlighet med kontrollplanen.

Om frågan finns i kontrollplanen, vilket den bör göra, följs det upp.

Det är byggherren och dennes kontrollansvarige som har ansvaret för att reglerna följs.

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Ti

Punkten ska finnas med i KP eller/och tas upp i byggsamrådet.

Redovisning av intyg från sakkunnig.

Det åligger KA, via kontrollplanen.

Med intyg från sakkunniga.

Genom kontrollplan.

Genom projekteringskontroll, utförandekontroll, egenkontroller, sakkunnigkontroller, funktionsprovning m.m.

Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

d

Nästan som ovan, i kontrollplanen ska även utföraren visa att BBR 6:52, 6:53 följdes. Via intygad egenkontroll 

eller via besiktning av sakkunnig el. likn.

Via egenkontroll. Mätresultat tas in till slutbevis. 

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Detta kontrolleras enligt byggherrens kontrollplan.

Genom kontrollplanen.

Genom kontrollpunkter i kontrollplanen.

I verifierad kontrollplan eller intyg från kvalitetsansvarig eller sakkunnig.

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Genom att kräva intyg på utförande i kontrollplanen

Protokoll av fuktmätning i kontrollplan. Väderskyddet ska beaktas och behandlas i byggsamråd.

Vi kräver att fuktsäkerhet finns med som egenkontrollpunkter i förslaget till kontrollplan, och det följs upp i 

samband med utfärdandet av slutbevis. Vi åker inte ut och gör kontroller på plats.

Via den kvalitetsansvariges kontroll.

Den kvalitetsansvarige följer upp att BBR,s krav på fuktsäkerhet följs.Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

Vi har förlitat oss på kontrollplanen och att byggherren och kvalitetsansvarig bygger på rätt sätt / kontrollerar 

att det byggts rätt (att fuktsäkerhetskraven uppnås).

g j pp , p j
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Fråga 3:4b: Om ja, hur följer Ni upp kraven?

Kommun: Svar

Ale

Det är dilemmat med all byggnation idag. När PBL kom fick vi information från Boverket att alla kontroller 

skulle "ut på fria marknaden" och att vår uppgift var att granska kontrollplanerna. Dels så har vi svårt att få in 

kontrollplanerna när byggnationen är klar och de som kommer in visar ju bara på en namnteckning. En person 

som är kvalitetsansvarig riskerar ju i princip ingenting om han kommer med felaktiga intyg. Visst, han kan få 

vite på en dryg tusenlapp men det är ju felräkningspengar i förhållande till byggkostnad och även i jämförelse 

med besparingen för vissa ueblivna kontroller.

Kort sagt så skrivs kontrollplaner på utan att kontroll skett.Vissa kontrollansvariga har aldrig varit på bygget 

men underskrifter finns.

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå
Vid undantagsfall föjer vi upp kontrollen av byggfukt och uttorkning.  

1  Efter att bygget är färdigbyggt och verifierade kontroller är inlämnade gör vi inga ytterliggare kontroller.

2  Vi rekomendera ofta byggherren att regelbundet kontrollera byggnade på bl.a fukt

Ge oss lite makt så att vi kan följa upp byggnationerna och inte minst viktigt, får vetskap om när våtutrymmen 

utförs eller innan konstruktioner gjuts.

Sker via kvalitetsansvarig och kontrollplan.

ygg g ygg p
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 4:1a: Ställer Er kommun särskilda krav på innemiljön utöver BBR?
Exempelvis krav på ventilation eller på det termiska klimatet? Andra krav kan vara att Riktlinjerna

R1 ska följas, att FTX ska användas i bostäder eller att koldioxidhalten preciseras?

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Jönköping X X X

Skellefteå X X X
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Eksjö

Kalix

Fråga 4:1b: Om ja, vilka krav ställer Ni?

Kommun: Svar

Att det klarar kraven enligt Boverket BBR´s byggregler.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al

Att det klarar kraven enligt Boverket BBR s byggregler.

Vi går inte utöver kraven i BBR, å andra sidan ska kraven i BBR vara uppfyllda.

S ä k å b ll i å h ällAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Strängare krav på bullernivåer har ställts.

PBL och BBR!

p

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Enligt BBR.

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad FTX system skall användas.

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

VärstervikVärstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå Miljöbalken ställer ibland högre krav än vad BBR gör.
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eksjö X X X

Fråga 5:1a: Följer Ni upp OVK‐besiktningar inom kommunen?

Kommun:
Svar

En‐/Tvåbostadshus Flerbostadshus Lokaler

Eksjö X X X

Kalix X X X

Vara X X X

Bollnäs X X X

Boden X X X

Oskarshamn X X X

Ragunda X X X

Gi l dGislaved X X X

Ale X X X

Helsingborg X X X

Osby X X X

Köping X X X

Staffanstorp X X X

Lomma X X X

Tierp X X X

Sala X X X

Göteborg X X X

Umeå X X X

Lycksele X X X

Älvsbyn X X X

Ystad X X XYstad X X X

Hedemora X X X

Örebro X X X

Värmdö X X X

Uppsala X X X

Gnosjö X X X

Ydre X X X

Karlstad X X X

Vimmerby X X X

Vänersborg X X X

Nacka X X X

Karlshamn X X X

Lidköping X X X

Bjurholm X X XBjurholm

Värstervik X X X

Kiruna X X X

Ale X X X

Nynäshamn ‐‐‐ ‐‐‐ X X

Jönköping X X X

Skellefteå X X X



Bilaga 1

Eksjö

Kalix

Fråga 5:1b: Om ja, hur följs OVK upp?

Kommun: Svar

Skickar ut påminnelse inför varje år samt uppmaning till de som inte lämnade in föregående år.

Rullande tillsyn per tidsintervall.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Rullande tillsyn per tidsintervall.

Vi har inga resurser för att aktivt kontrollera.

Vid nybyggnation ska redovisning inlämnas.

Kommunens egna fastigheter kontrolleras och följs upp.

Tyngdpunkten ligger på skolor.

Med bevakning av slutdatum, påminnelse och föreläggande.

Begäran om protokoll av utförd besiktning.

I enbostadshusen är det endast första besiktningen som följs upp. Vid nybyggnation följs det upp i 

kontrollplanen. I övrigt blir det påminnelse till fastighetsägaren.

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

O b

Protokoll skickas in till kommunen.

Om protokollet är godkännt lägger vi upp en bevakning på nästa återkommande besiktning.

Om protokollet är underkänt anmodar vi byggnadens ägare att åtgärda bristerna och återkomma med ett 

godkänt protokoll inom en viss given tid, vanligen 3 månader.

k k k ll

kontrollplanen. I övrigt blir det påminnelse till fastighetsägaren.

Kontinuerliga påminnelser samt represalier i de fall OVK‐kraven inte efterlevs.

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Granskning av inkomna protokoll.

Vi skickar påminnelser och kräver in intyg.

Genom tillsynsansvaret ser man till att fastighetsägaren blir uppmärksamad på avsaknad av OVK. Genom  

databasregistrering blir vi varse vilka fastighetsägare som inte uppfyller krav på OVK.

Vi för register och har tillsyn över besiktningspliktiga byggnader och anläggningar. Följer upp och förelägger 

om åtgärder om det brister i byggnadsägarens åtagande.

Godkända OVK‐protokoll registreras bara.

Ett protokoll som inte är godkänt läggs som en bevakning på den aktuella handläggaren. I protokollet finns ett 
Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

senaste‐ombesiktnings‐datum, om ingen godkänd besiktning gjorts innan det datumet så skickas en 

påminnelse om ombesiktning ut.

Alltid om det är en del av bygganmälan och en del av kontrollplanen. Återkommande OVK registeras och 

sorteras. Men tyvärr så tar vi inte reda på de som inte är utförda i tid eller inte är utförda alls. Inkomna 

protokoll med fel följs upp.

Inkommande protokoll kontrolleras. ej godkända följs upp.

Genom databas av besiktning protokoll.ycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Stickprov.

Vet ej.

Vi har ett bevakningssystem för detta.

Finns en särskild inrättad tjänst för att utöva tillsyn så kontrollerna genomförs enligt regelverket om

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

För påminne ‐ Jag som lämnar alla dessa svar är "Fastighetsägare" och arbetar inte med lovhantering. Särskild 

person som har detta ansvarsområde

Vi kräver intyg från OVK och har bevakning på när ny OVK ska göras.

Registrering av alla inkomna OVK‐protokoll.

Finns en särskild inrättad tjänst för att utöva tillsyn så kontrollerna genomförs enligt regelverket om 

intervaller.
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Fråga 5:1b: Om ja, hur följs OVK upp?

Kommun: Svar

Svaret är både ja och nej. Vi har inte de resurser som krävs för att hinna jobba med OVK i tillräcklig omfattning.

Vi får hjälp av miljöenheten med tillsyn av skolor och förskolor Om godkänd OVK saknas så meddelar de
Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm Främst att de utförts inom rätt tid men också att resultatet är "godkänd" …

Vi får hjälp av miljöenheten med tillsyn av skolor och förskolor. Om godkänd OVK saknas så meddelar de 

bygglovenheten och då påminner vi byggnadsägaren via brev. Det kan drivas till nämnden om ingen OVK 

skickas in, men det sker sällan.

OVK‐register i ärendehanteringsystemet,EDP ByggReda, under menyn tillsyn Ventilation är verktyget för 

handläggning och tillsyn.

Här registreras både godkända och icke godkända OVK‐ aktiviteter

j

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Sk ll f å

Genom bevakning av datum för besiktningsintervall, med hjälp av ärendehanteringssystem.

Har en bevakning i ett ärendehanteringsprogram. Utskick med upplysning om när det är aktuellt med 

återkommande kontroll.

Inkommer ej protokoll går det till vitesföreläggande.

Skellefteå Vi kräver att OVK‐protokoll ska inlämnas. Inget slutbevis utan OVK‐protokoll
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Eksjö

Kalix

Fråga 5:2: Om OVK‐besiktning saknas, hur hanteras detta?

Kommun: Svar

Påminelse skickas ut.

Föreläggande om OVK‐besiktning.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Föreläggande om OVK‐besiktning.

Bara vid anmälan. Kontaktar fastighetsägaren och hotar med vitesföreläggande.

Genom sedvanliga rutiner med påminnelse och föreläggande.

Påminnelse.

Påminnelse till fastighetsägaren.

Det handlar då främst om att förmå fastighetsägaren att se till att en besiktning genomförs.

Krav ställs att ovk skall genomföras.

B f b ti

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Bef. byggnation; se ovan.

Nybyggnartion får inget slutbevis och i kombination med andra hälsofarliga fel/oklarheter kan 

användningsförbud utdömas.

Byggnadens ägare anmodas att inkomma med godkänt protokoll.

Om detta inte inkommer inom given tid utfärdas ett föreläggande mot vite att inkomma med godkänt 

protokoll.

Föreläggande att inkomma med protokoll över utförd OVK.

S

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Göteborg

Se ovan.

Genom tillsynsansvaret ser man till att fastighetsägaren blir uppmärksamad på avsaknad av OVK. Genom 

databaregistrering blir vi varse vilka fastighetsägare som inte uppfyller krav på OVK.

Detta är en lång process med många steg. Kontakta mig för vidare information.

Vi har dessvärre ännu inte hittat någon bra form att jobba efter, för att få kontroll över vilka som inte lämnar 

in.

Se ovan. Tyvärr inte en prioriterad hantering.

Brev skickas till fastigehtsägaren.g

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Det blir bara påföljder att slutbevis inte utfärdas. 

Med nya PBL kommer det bli lättare för kommunerna att få in handlingar i tid i.o.m att ett slutsamråd måste 

hållas och alla handlingar och protokoll ska redovisas för byggnadsnämnden innan byggnaden får tas i bruk.

Vi uppmanar i första hand fastighetsägare att upprätta ny ovk bes. annars föreläggas fastighetsägare.

Förelägger fastighetsägaren att åtgärda detta, om inte särskilt skäl finns att OVK ej behöver utföras (tomställda 

lokaler etc).

Ystad

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Fastighetsägaren föreläggas att åtgärda.

I första hand genom telefonkontakt och skulle detta inte hjälpa föreläggs fastighetsägaren mot vite utföra 

kontrollen.

Påminnelse skickas till fastighetsägaren.

Vet ej.

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Gör omgående.

Genom brev och därefter föreläggande till ägaren.

Skickar påminnelse till fastighetsägaren och därefter föreläggande om obligatorisk ventilationskontroll ska 

göras under angiven tid och det kan även vara förenat med vite eller förbud att använda lokalen.

Se fråga 5:1 b.

Karlshamn

Lidköping Information, uppmaning med motivering , dialog och till sist föreläggnde med eller utan vite.
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Bjurholm

Värstervik

Påminner och vid 3:e påminnelsen tas ärendet upp för vitesföreläggande.

Fastighetsägaren tillskrives om att utför en sådan.

Fråga 5:2: Om OVK‐besiktning saknas, hur hanteras detta?

Kommun: Svar

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Fastighetsägaren tillskrives om att utför en sådan.

Ärendet tas upp till nämnd om inget annat hjälper.

OVK‐besiktningar bevakas endast i samband med bygganmälningar.

Handläggningsplan och rutinbeskrivning finns

Fall som anmäls uppmanar vi fastighetsägaren att åtgärda.

Vi ger inget slutbevis.
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Eksjö

Fråga 5:3: Om det förekommer anmärkningar på OVK, hur följs detta upp?

Kommun: Svar

Icke godkänd besiktning innebär att fastighetsägaren få 6 månader på sig att inkomma med godkänt protokoll.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Anmärkningar skall åtgärdas, därefter ny ombesiktning av certifierad.

I normalfallet rättar fastighetsägaren till felen och ny OVK lämnas in.

Se 5:2 ‐ Genom sedvanliga rutiner med påminnelse och föreläggande.

Är det av arten som innebär rättelse så följs detta upp.

Vid icke godkänd besiktning får de påminnelse om åtgärdstiden har gått ut och de inte åtgärdat felen.

Det är då återigen att försöka få fastighetsägaren att åtgärda bristerna.g

Gislaved

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Byggherre måste utföra åtgärder så ovk kan godkännas.

Beroende på anmärkningen art. Se 5.1 b.

Kontinuerliga påminnelser samt represalier i de fall OVK‐kraven inte efterlevs.

Om protokollet är underkänt anmodar vi byggnadens ägare ätt åtgärda bristerna och återkomma med ett 

godkänt protokoll inom en viss given tid, vanligen 3 månader. Om detta inte inkommer inom given tid utfärdas 

ett föreläggande mot vite att inkomma med godkänt protokoll.

Bevakning av ombesiktning och vid behov föreläggande.

Genom skriftliga påminnelser.Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

b

Genom skriftliga påminnelser.

Se ovan.

Se ovan.

Se svaret på fråga 5:1b.

Om ett protokoll med fel kommer in. Då följer vi upp med föreläggande via PBL 10 kap 14 § att vidtaga rättelse. 

Oftast med tre månader som tid.

Senare föreläggande med vite  (PBL 10 kap 18 §) tar nämnden då vi inte har delegation på viten. Samma här, 

fastighetsägaren/verksamhetsutövaren får tre månader på sig oftast.

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Ö b

Brev till fastighetsägaren.

Kontakt med byggherren och den kvalitetsansvarige att åtgärda problemet.

Vi lägger den i system i vänteläge.

Kontrollanten ger tid för ny besiktning ca 6 mån efter en besiktning har underkänts. Vi kollar så att den 

besiktningen verkligen utförs.

Följs inte upp.

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vet ej.

Fastighetsägaren/byggherren anmodas per brev att åtgärda bristerna och skicka in ett nytt 

besiktningsprotokoll. Ibland kan sakkunnighetsintyg krävas.

Fastighetsägaren föreläggas att åtgärda.

Bevakning genom bevakningslista i vårt datorprogram.

Åtgärdas.

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Genom att den som gör OVK‐besiktning uppger när brister ska vara åtgärdade, vi har bevakning och tillskriver 

fastighetsägaren om ej godkänt protokoll inlämnas till angivet datum.

Föreläggande om rättelse av anmärkningar och att ny besiktning ska göras. Nytt protokoll ska skickas till 

byggnadsnämnden.

Om ett protokoll som skickats till oss inte är helt godkänt, så lägger vi in en bevakning på 6 månader. Då ska vi 

påminna byggnadsägaren (i bästa fall, se 5:1 b)

Ett delegationsbeslut från Miljö‐och Byggnämnden skickas till fastighetsägaren där det ställs krav på att 
Lidköping anläggningen skall ombesiktigas senast XXX.
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Bjurholm
I de fall brister anges kan det i undantagsfall bollas med ägaren även via byggnadsinspektören.

Det är bygglovhandläggaren som utför kontroll av att OVK besiktningar utförts.)

Fråga 5:3: Om det förekommer anmärkningar på OVK, hur följs detta upp?

Kommun: Svar

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå

Följs ej upp.

Anmärkning kategori 1 = Godkänt med anmärkning. Ska åtgärdas innan nästa besiktning.

k k d k k b k

Brister ska åtgärdas och nytt protokoll insändas om anläggningen är underkänd.

Manuell granskning med ev påföljd.

Besiktningsmannen anger inom vilken tidsram anmärkningarna skall vara åtgärdade.

Genom att registrera som ärende om icke godkänd besiktning, påminnelser och slutligen tjänsteskrivelse till 

nämnden med förslag till beslut om att åtgärda brister.

Skellefteå Anmärkning kategori 2 = underkänt. Vi kräver en ny besiktning.
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Eksjö

Kalix

Fråga 5:4: Inom vilken tid ska fel och brister i OVK:n åtgärdas?

Kommun: Svar

6 månader.

Max 6 månader från besiktning.Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

Al

Vi har ingen specifik tidsgräns.

Beroende av åtgärd.

B d å b i

Max 6 månader från besiktning.

Inom rimlig tid. 

Beror på bristens art.

Ca 3 månader.

Max 6 månader.

Ale

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Beroende på bristens art.

Mellan 1 till 6 månader beroende på arten av bristerna.

3 månader.

Skiftar.

Snarast. Påminnelse går ut efter 6 månader.

Enligt angivet datum i ej godkänt besiktningsprotokoll.p

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Ca 3 mån.

Det brukar man komma överens om beror på vilka brister som ska åtgärdas.

6 månaderHedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Max 6 månader.

Omgående.

6 månader.

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

Besiktningsmannen anger i protokoll tidpunkt för ev. återbesiktning angående bristen.

Normalt 6 månader.

6 månader.

Varierar beroende på typ.

Inom 6 månader.

Enligt besiktningsmannens angivna tidpunkt i protokollet.

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå Katerogi 1 = Snarast, dock för nästa besiktning.   Fel kategori 1 = omedelbart, nyttjandeförbud.

Varierar beroende på åtgärd.

Enligt besiktningsprotokoll.
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Eksjö

Kalix

Fråga 5:5a: År 2008 togs ett nationellt energideklarationsregister i bruk. Är detta något som Ni 

använder Er av?

Kommun:
Svar

Ja Nej

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

AlAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierpp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

HedemoraHedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

X

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå
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Eksjö

Kalix

Fråga 5:5b: Om ja, upplever Ni att registret har varit till nytta för Er?

Kommun:
Svar

Ja Nej

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

AlAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierpp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

HedemoraHedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

Bjurholm

Värstervik

X

Värstervik

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå
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Eksjö

Fråga 5:5c: Om ja, på vilket sätt har Ni haft nytta av registret?

Kommun: Svar

Vi ha skickat påminnelser till de som inte utfört deklarationen.j

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Vi ser vilka hus som är deklarerade.

Överblick och kontroll av fastigheterna i kommunen som har krav på sig, påminnelser vid icke utförd besiktning

Dels kan vi se om byggnaden är deklarerad och vilken energiförbrukning den har så att vi kan jämföra det med 

d b k d f b k d d ll å d k d klOskarshamn

Ragunda

Gislaved

Ale

Helsingborg

Osby

Vi kan se vilka deklarationer som är inlämnade till boverket, och vi kan se vilka byggnader som saknar 

deklaration.

Kontroll av vilka byggnader som deklarerats.

den beräknade förbrukningen. Sen använder vi det till att påminna om att de ska upprätta energideklaration.

y

Köping

Staffanstorp

Lomma

Tierp

Sala

Gö b

Delvis, Vi går in ibland och tittar när den fungerar.

Vi får en överblick över hur energideklerationer utförs och i dom fallen dom inte sköts, kan man tillse att 

fastighetsägare blir varse om detta.

BN har tillsyn över energidaklarationspliktiga byggnder. För vårt tillsynsarbete används och behövs registret.

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Hedemora

Ö b

Bl.a. kontroll av ovk om de genomförda, radonmätningar i skolor. förslag på olika förbättringar som kan också 

diskuteras!!

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Vimmerby

Vi har ännu inte hunnit tagit ställning till hur vi ska använda detta.

Då kommunen har tillsyn använder jag det för bevakning och tillskriver de fastighetsägare som ej lämnat 

Vilka byggnader som ska deklareras samt om de är deklarerade…

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Lidköping

deklaration.

Uppföljning och tillgång av alla byggnader som har energideklarerats och som har anmält detta till Boverket.

Jag går in i registret och kontrollerar om deklaration är utförd. Men det saknas resurser även för detta arbete. 

Idag agerar vi om vi får uppgifter om att deklaration saknas. Endast då agerar vi.
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Antar att det är Gripen du syftar på.

Har inte använt det mycket ännu ‐ men för att se vilka byggnader som inte deklarerats trots att de finns med i 

Fråga 5:5c: Om ja, på vilket sätt har Ni haft nytta av registret?

Kommun: Svar

Bjurholm

Värstervik

Kiruna

registret över byggnader som "borde" deklareras.

I ett antal fall är det fel typkod / eller annan användning (tex "hyreshus" som inte hyrs ut / kallställts / saknar 

hyresgäster / bara hyrs ut i begränsad omfattning / under icke eldningssäsong) eller att arean är mindre än 

1000 kvadratmeter (specialbyggnader) som förklarar att byggnaden ej deklarerats utan kan undantas från 

deklarationskravet.

Vi k i ilk b d ib ikt i tfö t Dä t ä k å b ikt i ä lld l fö

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Vi kan se i vilka byggnader som energibesiktning utförts. Däremot är kraven på besiktningsmännen alldeles för 

låga. Vid stickprov vi gjort så har det visat sig att enbart blanketter har skickats ut till fastighetsägaren och 

denne ,utan kompetens, fått fylla i blanketter som sedan legat till grund för energideklarationen.

Vid villaförsäljningar blir det alltmer vanligt att köpare och säljare avtalar bort energideklarationen. Tyvärr så 

saknar köparen i de flesta fall kompetens att bedöma energistatusen. De ser bara en möjlighet att spara 

pengar på  något så onyttigt som energideklaration. Det är ånyo Boverket i ett nötskal.

Jönköping

Skellefteå
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Eksjö

Kalix

Fråga 5:6: Har Ni några förslag på hur registret eventuellt skulle kunna förbättras?

Kommun: Svar

Borde vara lättare att skriva ut listor med adresser till fastighetsägare.

Kalix

Vara

Bollnäs

Boden

Oskarshamn

Ragunda

Gislaved

AlAle

Helsingborg

Osby

Köping

Staffanstorp

Lomma

Ti

Det förekommer mycket fel i registret över vilka byggnader som ska deklararas. För Helsingborg är 

felfrekvensen upp emot 80%, vilket gör att registret blir oanvändbart för vår tillsyn.

Uppgifter om identiteter på aggregat inom resp byggnad.

Ja ev men kommer inte på något konkret just nu.

Tierp

Sala

Göteborg

Umeå

Lycksele

Älvsbyn

Ystad

Koppla med ovk‐register. alltså slippa pappersprotokoll från OVK.

Mer flexibel än dagens…

Hedemora

Örebro

Värmdö

Uppsala

Gnosjö

Ydre

Karlstad

Nej.

Karlstad

Vimmerby

Vänersborg

Nacka

Karlshamn

Nej.

Att det per automatik går ut påminnelse till byggnadsägarna! Sen kan vi på kommunen få listor, ex. kvartalsvis, 

av Boverket för de fastigheter där vi måste driva ärendet vidare till byggnadsnämnden.

I och med nya PBL med 10 v handläggningstid kommer vi få ännu mindre tid för detta arbete där vi inte kan ta 

betalt. Jag ser ingen lösning på det här.

Karlshamn
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Fråga 5:6: Har Ni några förslag på hur registret eventuellt skulle kunna förbättras?

Kommun: Svar

Låt fastighetens ägare själv få göra och bestämma nivån på energideklarationen!

Samhällets grundkrav ska vara att fastighetsägaren energideklarerar, skickar in, via nätet till registret, de 

Lidköping

verifierade uppgifter han ändå lämnar till den certifierade energideklaranten! 

Inte olikt vanlig fastighetsdeklaration. Varför inte samordna deklarationerna? Komplettera 

fastighetsdeklarationen. Det borde väl utmynna i att samhället finge en bra koll på energistatusen i våra 

byggnader och potential för åtgärder.

Vi får ju självklart inte glömma det viktiga inomhusklimatet men det bör säkras genom aktiv tillsyn från 

myndigheterna.

Uppgifterna i deklarationen borde kunna databehandlas i ett  energirelaterat program som ger 

fastighetsägaren svar på byggnadens energistatus. Han får "Lappen i Trappen" per mail, alternativ post, med 

bifogade drivande tips och råd. Han kan få gratis rådgivning från kommunens energi‐och klimatrådgivare som 

Bjurholm

Värstervik

Ki

Nej. Antar dock att uppgifterna kommer att revideras succesivt i takt med att ägarna får anmärkningar / frågor 

om varför en byggnad inte deklarerats. Alltså i de fall det finns en "typkod‐relaterad" orsak till att byggnaden 

inte deklarerats. I vissa fall kan det kanske vara fördelaktigt för ägaren att ha en viss typkod ... men det är 

knappast byggnämndens uppgift att styra upp sådant (?)

g p g g g g g

kan resultera i ett ökat intresse för lönande energieffektivisering.

Vi ute i verkligheten måste få arbeta med system som vi tillsammans med ambitiösa konsulter tror på! 

Trovärdigheten för nuvarande energideklarationssystem är inte högt!

Kiruna

Ale

Nynäshamn

Jönköping

Skellefteå
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Kronoberg

Jämtland

Norrbotten

Dalarna

Stockholm

Kronoberg

Jämtland

Norrbotten

Dalarna

Stockholm

Kronoberg

Jämtland

Norrbotten

Dalarna

Stockholm

Fråga 2:1a: Ställer Ni som byggherre krav på upprättande av energiberäkning enligt BBR:s

krav?

Landsting:

Svar

Lokaler

Ja Nej

Landsting:

Svar

Lokaler

Ja Nej
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fråga 2:1b: Granskar Ni resultatet från energiberäkningen?

X

X

X

X

Fråga 2:2a: Förekommer det att byggnader inte har klarat kravet på energianvändning?

Landsting:

Svar

Lokaler

Ja Nej

X
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Kronoberg

Jämtland
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Dalarna

Stockholm

Kronoberg

Jämtland

Norrbotten

Dalarna

Stockholm

Kronoberg

Jämtland

Norrbotten

Dalarna

Stockholm

Lokaler

Svar

Landsting:

Ja Nej

Fråga 2:2b: Om ja, hur vanligt är det att byggnader inte klarar kravet på energianvändning?

Landsting:

X

X

X

X

Svar

Svar

Vid ombyggnationer förekommer det att "kraven" ej uppnås

Fråga 2:3: Vad blir det för påföljd om den faktiska energianvändningen avviker från BBR:s

energikrav?

Landsting:

Vi har inte byggt några hus så vi har bara kravlistan och inte haft några objekt.

Eftersom BBR‐kraven ej gäller bef byggnation, blir det inga påföljder annat en en "plump" i 

protokollet.

Fråga 2:4a: Förekommer det att Ni ställer strängare krav än BBR på energianvändningen,

exempelvis krav på passivhus?

X
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Vi har disskuterat att göra det vid nästa projekt.

I Norrbottens läns landstings energikrav för ny‐ och ombyggnation av byggnader är målsättningen att nå 

betydligt lägre energianvändning än BBR: krav (både nuvarande och de som är på remiss och träder ikraft i 

oktober).

Vid nybyggnation.

Stängare krav ställs på komponentnivå i vissa fall.

Se ovan.

Ej klart.

Den övergripande målsättningen är att byggnadernas specifika energianvändning styrs mot ≤80 kWh/m2 • år, 

varav högst 35 kWh/m2 • år el, vid ny‐ och ombyggnation av byggnader som används under kontorstid, t.ex. 

vårdcentraler. För lokaler som används dygnet runt är målsättningen att den specifika energianvändningen styrs 

mot ≤110 kWh/m2 • år varav högst 45 kWh/m2 • år el.

Med byggnadens energianvändning avses den energi som levereras till byggnaden enligt definition i gällande 

BBR, d.v.s. exklusive verksamhetsel. Specifik energianvändning är byggnadens energianvändning per 

kvadratmeter Atemp enligt definitioner i gällande BBR.

Uppföljningen sker genom mätning av byggnadens energianvändning med erforderlig mätutrustning.

I en entreprenad har projektörerna och entreprenörerna ansvar att uppfylla villkoren i förfrågningsunderlaget 

där energikraven ingår som ett styrande dokument. Eventuella påföljder vid avvikelser regleras i entreprenaden.

Vi har som eget mål att minska vår energianvändning, avseende tillförd energi, med x% på y antal år. Vilket gör 

att vi ligger långt under de krav som BBR ställer.

Specificerade energikrav i projekt på komponentnivå.

Fråga 2:4d: Om nej på fråga 2:4a, varför har Ni valt att inte ställa strängare krav än BBR på

energianvändningen?

Landsting:

Fråga 2:4b: I vilka fall ställer Ni strängare krav än BBR på energianvändningen?
Ställer Ni alltid strängare krav än Boverkets Byggregler, eller är det vid specialfall som kraven på

energianvändningen skärps?

Fråga 2:4c: Om ja på fråga 2:4a, hur har detta krav formulerats?
Avser vilka byggnader? Vilka energityper ingår i kravet (exempel uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, hushållsel, kyla etc)? 

Hur många byggnader omfattas av kravet? Hur sker uppföljningen, samt vad ingår i uppföljningen? Eventuella påföljder?

Landsting:

Landsting:

Senast 25% bättre än BBR vid en nybyggnad av vårdcentral.

Svar

Svar

Svar
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Kronoberg
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Fråga 2:5b: Hur många av dessa projekt har Ni ställt bättre krav än BBR på

energianvändning?
[stycken]

Landsting: Svar

1 st i nuläget.

Numera alltid.

Landsting:

Varierar.

Idag noll.

Mikael Nutsos.

Fråga 2:5a: Hur många projekt bygger Ni per år?
[stycken]

Färre än en ny byggnad per år. Vi bygger om betydligt fler och vid ombyggnation används nyckeltal för 

energiprestanda, tex. U‐värde för fönster osv.

Nybyggn 1‐5 st, Ombygg 10‐100 st.

1.

Svar

2011‐01‐05

1.

Har Ni mer som Ni vill berätta, om hur Ni har valt att hantera energifrågor vid

nybyggnation? Anteckna då gärna en kontaktperson, som jag kan vända mig till:

Landsting: Svar

Stefan Östlund.

Peter.Toyra@nll.se, 070‐346 80 71
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Kronoberg

Jämtland
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Dalarna

Stockholm

X

X

X

Vårt första nybyggnadsprojekt på många år pågår. Där har vi en fuktsakkunnig som följer arbetet och som bl.a. 

kontrollerar att entreprenören följer upprättad fuktplan.

Fuktsakkunnig som deltar kontinuerligt i projektet.

Vid samtliga ny‐ och ombyggnationer.

Vid våra ombyggnader som vi i princip enbart sysslar med så är fuktfrågan väldigt viktig och vi synar det speciellt.

Fråga 3:1b: Om ja på fråga 3:1a, skulle Ni kunna precisera vid vilka tillfällen som Ni ställer

särskilda krav på fuktdimensionering?

Landsting: Svar

Fråga 3:1c: Vilken typ av fuktdimensionering kräver Ni i så fall?
Exempelvis genom fuktsäkerhetsprojektering, eller genomgång av bygghandlingar etc.?

Landsting:

Svar

Svar

Genomgång av bygghandlingar.

Genom att bygga efter AF AMA och BBR.

Fuktsakkunnig, fuktsäkerhetsprojektering med tillhörane checklistor etc.

Fuktsäkerhetsprojekter, genomgång av bygghandlingar samt vissa mätningar in situ.

Fråga 3:1a: Ställer Ni särskilda krav, med anledning av risk för fuktskador, vid

nybyggnation?

Landsting:

Ja Nej
X

X

Lokaler
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Landsting:

Fråga 3:2a: Ställer Ni särskilda krav på speciella konstruktioner med tanke på

fuktsäkerhet?
Exempelvis, undviker krypgrund eller undviker puts på isolering och trästomme?

Svar

Egen erfarenhet.

X

X

Fråga 3:2b: Om ja, används något system för att kontrollera fuktsäkerheten?

Svar

Lokaler

Ja Nej
X

X

X

Lokaler

Vi upprättar en specifik kontrollplan enl. PBL för varje projekt.

Dialog med fuktsakkunnig.

Objektsanpassad ByggaF.

Landsting:

Ja Nej
X

X

X

X

X

Fråga 3:2c: Vilket system används då?

Landsting:

Svar
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Genom mätning enl. kontrollplan.

Avstämning av kontrollprogram.

Huset är inte färdigbyggt ännu och kommer att användas till sluten verksamhet som försvårar uppföljningen 

annat än genom felanmälan. Ev. felanmälan kommer att vid behov utredas före åtgärd.

Landsting:

Svar

Ändring av lösning.

Det hanteras som en avvikelse i entreprenaden.

Frågan riskbedöms och hanteras därefter genom punkt i kontrollprogram etc.

Tas upp på kvalitetsmöten m.m.

Fråga 3:3: Om kontroll visar att fuktdimensioneringen inte är tilfredsställande, hur hanteras detta?

Landsting: Svar

Fråga 3:4a: Följs kraven på fuktsäkerhet i BBR upp i det byggda huset?

Svar

Lokaler

Ja Nej
X

‐‐‐ ‐‐‐

X

X

‐‐‐ ‐‐‐

Fråga 3:4b: Om ja, hur följer Ni upp kraven?
Exempelvis genom mätning eller genom administrativa åtgärder?

Landsting:
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Fråga 5:1a: Följer Ni upp de OVK‐besiktningar som görs?

Landsting:

Ja Nej
X

X

X

X

X

X

X

X

Egna krav.

Vi ställer krav på värmeåtervinnare för ventilation, SFP‐tal för ventilationsaggregat, verkningsgrad för fläktar, 

utredninga av lönsamhet för variabelt luftflöde osv. Vi hänvisar även till socialstyrelsens allmänna råd:SOSFS 

2005:15 i de specifika energikraven.

X

Fråga 4:1b: Om ja, vilka krav ställer Ni?

Landsting: Svar

Svar

Lokaler

Fråga 4:1a: Ställer Ni särskilda krav på innemiljön utöver BBR?
Exempelvis krav på ventilation eller på det termiska klimatet? Andra krav kan vara att Riktlinjerna R1 ska följas, att FTX ska användas i 

bostäder eller att koldioxidhalten preciseras?

Landsting:

Ja

Temperaturkrav, luftflödeskrav, filtrering.

Lokaler

Svar

Nej
X
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Beror på kompliciteten.

De ska åtgärdas snarast.

Varier på felets art, omgående om det är allvarligt.

6 månader ‐ 1,5 år.

Eftersom OVK‐besiktningarna finns med i kvalitetssystemet hanteras en saknad OVK‐besiktning som en 

avvikelse.

Ej aktuellt.

Svar

Fråga 5:3: Om det förekommer anmärkningar på OVK, hur följs detta upp?

Landsting: Svar

‐‐‐

Fråga 5:1b: Om ja, hur följs OVK upp?

Landsting: Svar

Fråga 5:2: Om OVK‐besiktning saknas, hur hanteras detta?

Landsting:

Genomgång med konsult efter varje besiktning.

Intyg skall lämnas senast vid slutbesiktning.

Ej godkänd entreprenad.

Digitaliserat verktyg där typ av anmärkning följs upp på byggnads‐ och systemnivå, samt på intervall.

Anmärkningar åtgärdas av ansvarig driftoperatör.

OVK‐besiktningarna hanteras med en rutin i kvalitetssystemet. Besiktningspliktiga anläggningar finns 

förtecknade i en sammanställning med det senaste OVK‐protokollet.



Bilaga 3 
Sammanställning 

En möjlig energideklaration har upprättats för ett enfamiljshus i Ronneby och antas bli inlämnad till 
kommunen. Denna innehåller förenkling av väggar och tak, då dessa inte är beräknade enligt λ- och U-
värdesmetoden. Det innebär att U-värdet för tak och väggar inte är beräknade för den reduktion, som 
uppstår på grund av träreglar mellan isolering.  
Resultat för byggnadens  specifika årsenergibehov blir 66,1 kWh/m2, år > BBR krav 80 kWh/m2, år 

      OK! 
 
 
Näst har en granskningsberäkning genomförts, där λ- och U-värdesberäkning för väggar och tak har 
genomförts på ett korrekt sätt. Med denna noggrannare metod blir byggnadens specifika 
årsenergibehov istället 77,2 kWh/m2, år, vilket fortfarande är lägre än BBR:s krav på 80 kWh/m2, år 

 OK. 
Jämfört med den inlämnade, ursprungliga energideklarationen ger en noggrannare energiberäkning en 

ökning av byggnadens specifika årsenergibehov av 
,

,
1,17 ⟶ 17%. 

 
  



Bilaga 3 
Inlämnad energideklaration 

 
ENERGIDEKLARATION 
Um –Beräkning och Krav 

Ronneby kommun 
Nybyggnad av enfamiljshus 

 
 
Förutsättningar 
Klimatzon IV 
Innetemperatur: +20 C. 
Area 120 m2. 
Normaltemperatur Ronneby +7,5 C. 
Up: Tak  0,124 W/(m2K). 
 Yttervägg  0,174 W/(m2K). 
 Golv på mark 0,132 W/(m2K). 
 Fönster  0,900 W/(m2K). 
 Dörrar  1,100 W/(m2K). 
 
Ventilationsflöde: 0,35*120= 42 l/s.    
Läckaget antas vara 5 l/s. 
Gratisvärmeeffekt: 120*7=840 W. 
Bereda varmvatten: (5,0 . 1 + 0,015 . 120) . 365 = 2482 kWh/år.  
Hushållsel: (4,5  1 + 0,045  120)  365 = 3600 kWh/år. 
Frånluftsfläktens märkeffekt: 75 W. 
Värmeväxlarens verkningsgrad 87%  
 
Byggdel   Area [m2] U [W/m2,°K] U·A [W/°K] 
 
Yttertak     120,0 0,124    14,88 
Yttervägg       72,1 0,174    12,55    
Golv på mark    120,0 0,132    15,84 
Fönster       29,5 0,900    26,55 
Dörrar         8,4 1,100      9,24 
     350,0     79,06 
 
                                           Aom = ∑ A =    350,0  ∑ U·A =          79,06   
 
 
Linjära köldbryggor  Längd L Ψ  Ψ·L 
 
Vertikal anslutning i ytterväggshörn   10,0 0,02    0,20 
Horisontell anslutning tak    44,0 0,02    0,88 
Kantbalk     44,0 0,02    0,88 
Fönstersmygar    78,6 0,02    1,57 
Dörrsmygar     24,8 0,02    0,50 
     ∑  =  Ψ·L=      4,03   
 
Bostäder  Um,krav = 0,40  [W/m2,°K] 
 
Um = (79,06 + 4,03) / 350 = 0,237 [W/m2,°K] < 0,4   OK !  



Bilaga 3 
Inlämnad energideklaration 

 
Byggnadens totala årsenergibehov: 
 

  gratisuteinnetot PTTQP    [W] 

  pläckagepviitot cqvcqAUQ    1  [W/C] 

09,8303,406,79  ii AU W/C 

Värmeväxlarens verkningsgrad 87%. Ventilationsflöde  0,042 m3 /s. Läckage 0,005m3 /s. 
Gratisvärme 7W/m2   ca 840 W. 
 
   642,9511200005,0187,011200042,009,83 totQ  W/C 

 

2,11
642,95

840
20 

tot

gratis
innegräns Q

P
TT  C 

 
Ronnebys normaltemperatur: + 7,5 C  Gradtimmar, Gt enl. Tabell 6.10 i Installationsteknik 
AK LTH 

50070tG  Ch 

 
 Energibehovet, E 478950070095642,0  ttot GQ  kWh 

 
Uppvärmning av varmvatten:  2482 kWh/år  (enligt förutsättning) 
Frånluftsfläkt: 75 W    

      657
1000

876075



 kWh/år 

 
Det vill säga det totala årsenergibehovet för byggnaden blir: 
4789 + 2482 + 657 + 3600  = 11528 kWh inkl hushållsel 
 

Det specifika årsenergibehovet är alltså 1,66
120

360011528



 kWh/m2 <BBR:s krav 80 kWh/m2    

OK! 
Slutsats 
Byggnadens totala årsenergibehov är 11528 kWh. 
 
Det specifika årsenergibehovet för byggnaden är 66,1 kWh/m2 < BBR:s krav = 80 kWh/m2 
 
Källor 
Warfvinge, Catarina. Installationsteknik AK för V. 
BBR 22. 
Swedoor Produktfakta. 
 
 
 
 
 
Pia Gullin 
Ronneby 2015-05-05 
 
 



Bilaga 3 
Granskning av inlämnad energideklaration 

 
Granskning av ENERGIDEKLARATION 

Um –Beräkning och Krav 
Ronneby kommun 

Nybyggnad av enfamiljshus 
 
 
Förutsättningar 
Klimatzon IV 
Innetemperatur: +20 C. 
Area 120 m2. 
Normaltemperatur Ronneby +7,5 C. 
Up: Tak  0,132 W/(m2K). 
 Yttervägg  0,195 W/(m2K). 
 Golv på mark 0,132 W/(m2K). 
 Fönster  1,100 W/(m2K). 
 Dörrar  1,500 W/(m2K). 
 
Ventilationsflöde: 0,35*120= 42 l/s.    
Läckaget antas vara 5 l/s. 
Gratisvärmeeffekt: 120*7=840 W. 
Bereda varmvatten: (5,0 . 1 + 0,015 . 120) . 365 = 2482 kWh/år.  
Hushållsel: (4,5  1 + 0,045  120)  365 = 3600 kWh/år. 
Frånluftsfläktens märkeffekt: 75 W. 
Värmeväxlarens verkningsgrad 87%  
 
Byggdel   Area [m2] U [W/m2,°K] U·A [W/°K] 
 
Yttertak     120,0 0,132    15,84 
Yttervägg       72,1 0,195    14,06   
  
Golv på mark    120,0 0,132    15,84 
Fönster       29,5 1,000    32,45 
Dörrar         8,4 1,500    12,60  
     350,0     90,79 
 
                                           Aom = ∑ A =    350,0  ∑ U·A =          90,79   
 
 
Linjära köldbryggor  Längd L Ψ  Ψ·L 
 
Vertikal anslutning i ytterväggshörn   10,0 0,03    0,30 
Horisontell anslutning tak    44,0 0,02    0,88 
Kantbalk     44,0 0,05    2,20 
Fönstersmygar    78,6 0,02    1,57 
Dörrsmygar     24,8 0,02    0,50 
     ∑  =  Ψ·L=      5,45   
 
Bostäder  Um,krav = 0,40  [W/m2,°K] 
 
Um = (90,79 + 5,45) / 350 = 0,275 [W/m2,°K] < 0,4   OK !  



Bilaga 3 
Granskning av inlämnad energideklaration 

 
Byggnadens totala årsenergibehov: 
 

  gratisuteinnetot PTTQP    [W] 

  pläckagepviitot cqvcqAUQ    1  [W/C] 

24,9645,579,90  ii AU W/C 

Värmeväxlarens verkningsgrad 87%. Ventilationsflöde  0,042 m3 /s. Läckage 0,005 m3 /s. 
Gratisvärme 7W/m2   ca 840 W. 
 
   79,10811200005,0187,011200042,024,96 totQ  W/C 

 

3,12
79,108

840
20 

tot

gratis
innegräns Q

P
TT  C 

 
Ronnebys normaltemperatur: + 7,5 C  Gradtimmar, Gt enl. Tabell 6.10 i Installationsteknik 
AK LTH 

56320tG  Ch 

 
 Energibehovet, E 61275632010879,0  ttot GQ  kWh 

 
Uppvärmning av varmvatten:  2482 kWh/år  (enligt förutsättning) 
Frånluftsfläkt: 75 W    

      657
1000

876075



 kWh/år 

 
Det vill säga det totala årsenergibehovet för byggnaden blir: 
6127 + 2482 + 657 + 3600  = 12866 kWh inkl hushållsel 
 

Det specifika årsenergibehovet är alltså 2,77
120

360012866



 kWh/m2 <BBR:s krav 80 kWh/m2    

OK! 
Slutsats 
Byggnadens totala årsenergibehov är 12866 kWh. 
 
Det specifika årsenergibehovet för byggnaden är 77,2 kWh/m2 < BBR:s krav = 80 kWh/m2 
 
Källor 
Warfvinge, Catarina. Installationsteknik AK för V. 
BBR 22. 
Swedoor Produktfakta. 
 
 
 
 
 
Pia Gullin 
Ronneby 2015-05-06 



Bilaga 3 
Sammanställning 

På motsvarande sätt har en kontrollberäkning utförts med följande ändringar. 
 

a) Innetemperaturen höjs från 20°C till 21°C. 
Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 82 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 

,
1,24 ⟶ 24% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
b) Gratisvärmeeffekten av belysning, maskiner och personer sänks från 7 W/m2 till 4 W/m2 

(120 ∙ 4 480 W). 
Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 95,5 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 
,

,
1,44 ⟶ 44% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
c) Värmeväxlarens verkningsgrad sänks från 87% till 80%. 

Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 90,7 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 
,

,
1,37 ⟶ 37% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
d) Läckaget höjs från 5 l/s till 15 l/s. 

Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 86,3 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 
,

,
1,31 ⟶ 31% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
e) Frånluftsfläktens märkeffekt ökas från 75 W till 125 W. 

Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 80,2 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 
,

,
1,21 ⟶ 21% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
f) Om inomhustemperaturen ökas till 21°C, gratisvärmeeffekten sänks till 4 W/m2, 

värmeväxlarens verkningsgrad sänks till 80%, läckaget höjs till 15 l/s och frånluftsfläktens 
märkeffekt ökas till 125 W (a. – e.) Alla dessa värden kan antas vara normala värden för ett 
enfamiljshus på 120 m2. 
Detta resulterar i ett specifikt årsenergibehov för byggnaden på 120 kWh/m2, år > BBR:s krav 
på 80 kWh/m2, år. EJ OK! 

,
1,82 ⟶ 82% ökning jämfört med inlämnad energiberäkning. 

 
Dessa beräkningsexempel visar att små förändringar i byggnadens förutsättningar kan resultera i 
energideklarationer, som faktiskt klarar Boverkets krav i den givna klimatzonen.  
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