
Energieffektiva byggnader 
Kommunala krav vid 

nybyggnation 

oktober 

 



Kommunala energikrav 
vid nybyggnation 

- Hur främja energieffektivt byggande  
(mht ekonomi och innemiljö) 
med teknikneutrala krav  
vid försäljning av kommunal mark… 

 

 

 

…så det underlättar för både kommuner och 
byggbransch? 



Förslag till mer samordnade krav 

Utgå från nivåerna 75% av BBR och 50% av BBR  
med några viktiga justeringar: 

 Teknikneutralt mellan värmepumpar och fjärrvärme 
Ställ kraven på använd energi efter panna och värmepump, 
inte på inköpt energi. Alternativt ställ kraven på klimatskal 
inkl ventilation (W/m2). 

 Mellanliggande nivå behövs för avancerat krav  
för standardbyggande: 
cirka 60 kWh/m2 för flerbostads- 
hus i södra Sverige. 



 
Uppdrag och projekt 

- Politisk prioritering på SKL:  
Utveckla modell för kommuner att ställa 
långtgående krav på energieffektiva byggnader 
vid nybyggnation vid försäljning av kn mark,  
i dialog med kommuner och byggbransch. 

- Projekt med uppdrag till Miljöstyrningsrådet 



Förslag - Plattform 

1. Kommuners drivkraft för energieffektivitet och kvalitet 
Dialog med andra aktörer 

2. Tydliga, förutsägbara och mer samordnade krav 

3. Statens ledande roll, framåtsyftande regler, BoV & EM 

4. Systematisk återkoppling och spridning 

5. Satsning på verifiering i förskott, uppföljning i efterskott  

6. Utgå från befintliga standarder 
Hantera skillnader, tilläggskrav 

 



Förslag – teknikneutrala krav 

Teknikneutralt mellan värmepumpar och fjärrvärme: 

Kraven ställs på antingen: 
- Använd energi (”nettoenergi” efter panna eller värmepump), 
inte köpt energi som i BBR  

eller 

- Låga värmeförluster (W/m2) från klimatskal inkl ventilation 

 
- Även köpt årsenergi (kWh/m2) kan användas tillsammans 
med viktning mellan elvärme och annan värme (på cirka 3) , 
men ingen konsensus, teknikberoende  
och rörligt över tid 

 
 



Förslag nivåer 

- En mer ambitiös kravnivå för flerbostadshus i södra 
Sverige bör kunna ligga på cirka 60 kWh/m2  
(använd nettoenergi=inköpt energi för fjärrvärmevärmt hus 

- För kommuner som vill vara försiktigare och 
exempelvis är i början av sitt arbete kan kraven 
istället läggas på cirka 70 kWh/m2,  
(Motsv 75% av BBR och SIS B om de görs teknikneutrala) 

- Förslaget öppnar också för en trappa med steg för 
skarpare krav/klasser, inkl. koppling mellan årsenergi 
och värmeeffektbehov/värmeförlust och med koppling till 
befintliga standarder och klassningssystem. 

 



Nivån ca 60 kWh/m2 

 Västerås, Göteborg, Umeå m.fl. 

 Byggvestas egenvärmehus i Hammarby sjöstad 58 
kWh/m2 utan merkostnad, slopat radiatorsystem 

 Skanska/Svenska Bostäder i Farsta 52 kWh/m2 
merinvesteringen = minskade driftskostnader 

 NCC Beckomberga 45 kWh, 2-11% merkostnad  
bedöms sjunka vid liknande projekt 

 Gotlandsbostäder Sjöliljan 60 kWh, 1% (1 mkr) dyrare 
än BBR. Nu defacto-standard för nyproduktion. Ny 
standard betongelement, initialkostnad 3 miljoner kronor  

Källa: ”Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav”, 
rapport till SKL av Eje Sandberg 2012 samt Göte Larsson, Gotlandshem. 

 



 
Energikrav i tänkbara steg 
Flerbostadshus i klimatzon III 

Jämfört med 
befintliga system  
 

OBS! för BBR, SIS, 
MB endast jäm-
förbart för köpt 
energi fjärrvärmd. 
 

Nivå 
 

 

 

Använd 
nettoenergi  
       =  
Köpt energi 
fjärrvärmd 
(kWh/m2) 
 

  
Därav värme 

(efter avdrag 10 
kWh driftsel o 20 
kWh varmvatten) 

Effekt/ 
Värmeförlust  
 (W/m2) 
 

Jfr. köpt 
energi  
med 
värme-
pump 
 

SIS  A, 50%BBR, 
Passivhus 

A 45 15 15 22 

MB Guld 
B+ 60 30 20 27 

MH, SIS B, 75%BBR, 
MB Silver 

B 68 38 22 29 

BBR 
C 90 60 28 37 

Nivåer A+ och A++ möjligt vid egen energiproduktion 



 
Energikrav i steg 

 Bygga och visa bättre prestanda 

 Stöd för framåtsyftande krav 

 Kopplade värden årsenergi och effektkrav 

 Viktning mellan elvärme och annan värme 

 Utgå från och översätt befintliga system  
(BBR, SIS, MB, Feby) 



 14. Energikravsystem: SIS, Feby, Miljöbyggnad 



 
Varför energieffektivt byggande och krav? 

 Klimat- och energipolitik 

- Klimat & tryggad energiförsörjning 

- EU 2020 resurseffektiv ekonomi, EU 20-20-20,  
Färdplan 2050, Direktiv byggnaders energiprestanda, 
Covenant of Mayors etc. 

- Svenska mål energi, klimat, miljö:  
Minskad klimatpåverkan -40% till 2020 
Byggnader -20% 2020, -50% 2050 
Hållbara städer, Färdplan 2050 etc. 

 Utveckling av teknik och bransch 

 Kommuners ansvar för utveckling, planering, 
energisystem, energikostnader mm.  
 

 



 
Energieffektivt byggande – på g  

• Revidering EU:s EPBD & nära noll-energihus i Sverige 

• BBR, nya danska standarder för 2015 och 2020 

• EM: nationell strategi för nära-nollenergihus, Lågan, 
beställarnätverken Belok & Bebo, Uthållig kommun 

• SIS, SGBC, SCN/Feby, PHC, MSR, Svanen 

• Byggare - koncept på lågenergihus 

• Många kommuner ställer krav på egen mark (62%)  
och verkar för frivilliga överenskommelser (34%) 

• Regionala initiativ: VGR, MBP-syd, Dalarna, Umeå, 
Västerås, Göteborg, Sth, Jönköping, Växjö/SO… 

 



Läget i SKL:s arbete 

 SKL prio 2012: metod för långtgående energikrav vid 
försäljning av kn mark, i dialog med kommuner och bransch 

 SKL yttrande direktiv om byggnaders energiprestanda (jan) 

 Underlagsrapport Eje Sandberg  

 Expertmöte med bransch 6 mars  

 Arbetsmöte 18 april (Gbg, Sth, Vxj, V-ås, Ume, MBPS) 

 Frukostseminarium 4 maj 

 Kommunmöte II,  11 juni 

 Samhällsbyggnadsberedning 30 aug 

 Branschmöte II, 10 september 
 

 Förslag och remiss 

 ”Vägledning” och input 

 



Kommunernas energikrav i byggandet  

Frukostseminarium 4 maj 

Panel: TMF, NCC, Sth stad, Byggkravutredn, Gunnar H 

Publik: Avsan & Kakabaveh riksdagen, Socialdep, Fastighets-
ägare, byggare och konsulter etc. >200 via webb 

 

Eje Sandberg: Flera exempel nedåt 50 kWh/m2 

TMF: Prefab! Beställarens krav ok, men inte kommunens 

Skanska & NCC: Krav ok, långsiktig trappa, samordning 

Sthlm: Rensa detaljkrav, stöd i Sveby, lokal dialog 

Gunnar: Tillsammans, tidigt skede 

Avsan: Civilrätt, klimatmål, LCA, lönsamt 

Fastighetsägare: Inte skärpt BBR för ombyggnad 



Övriga frågor och Hur går vi vidare? 
 
- Skriftliga synpunkter till andreas.hagnell@skl.se  

- Om önskemål på dialog och synpunkter på 
principer om teknikneutralitet, nivåer etc. 

- Senast 20 sept för att komma med till politik 

 

- SKL:s förslag blir inspel till BoV, EM, SIS, SGBC… 

- Vägledning till kommuner i någon form 

- Resultatet av Byggkravutredningen avgörande för 
kommunala krav 

mailto:andreas.hagnell@skl.se


Fördjupningsbilder nedan 
 



Exempel på kommuners krav 

Kom m un V- ås Gbg
Sth 

NDS
MPS Jkp T- ö

H-

inge

Nyn-

ham n
Nacka

Byggnadstyp (S, F, L) S,F,(L) F,S F,L F,L F,S  GS,F,L S,F,L F,L,GS

Standard (Feby) - - (Feby)
"Bästa 

teknik"
Feby

(Feby, 

MB)

Nivåer PH/LE Nej Nej A/B/C Nej? Nej Nej Nej Nej

Årsenergi (kWh/m2) 60 60 55 v. 68 70  PH? 60

/för elvärmt /35 /45 15 el /41 /45    

Värmeförlust (W/m2) 16+4 15+4 Nej
PH/MH

/-
Nej Nej  PH? 12+4

Viktning el/fv ja ja Nej (Feby) Nej Nej   Ja

S

75/40

>1000

bost

 vitvaror,  

VV armat

10% 

marginal

 

 

(Feby)  

PH/MH

/85

Storlek/läge
S 

55/40
Nej Nej

Övrigt Solel



Perbo om bostadsbyggande  
och energikrav 

 Politiken har haft fel fokus på ”Skärpning gubbar”.  
Nu: kommunernas agerande och planprocessen 

 

- Nyproduktionen klarar miljömålen -50% 1995-2050 
Gamla bostäder är problemet 

- Skärpta byggnormer orsakar samhällsekonomiska 
förluster utan rimliga miljövinster 

- BBR är bara baskrav. Delmål behövs! 
 

 Begränsa kn särkrav för tekniska egenskaper 

 Begränsa vad som får regleras med exploateringsavtal 

    ”Kommuner ska inte ägna sig åt klimatpolitik” 



Juridiken – när längre än BBR? 

 Vid eget byggande 

 Markanvisningsavtal vid försäljning av kommunal mark 

 Exploateringsavtal på privat mark - endast frivilligt  
när parter överens 

 Inte i DP/ÖP, planbestämmelser eller  
bygglovprövning 

 

 Intention i MB, PBL, LKEP, lag om E-dekl 



Byggkravsutredningen 

- Kartlägga och analysera effekter av  
kommunernas särkrav på byggkostnader  
och hållbar samhällsutveckling 

 Analysera o föreslå att endast tillåta miniminivå  
enl. gällande regelverk (BBR) 

 alt. ett nationellt klassningssystem med ett antal nivåer  
för mer långtgående krav 

 

Prel. förslag: Genomförandeavtal får inte innehålla krav  
för tekniska egenskaper som går utöver denna lag. 

Lst ska granska om genomförandeavtal saknar lagstöd. 

 



Energieffektivt byggande  
– möjligheter och hinder för högre krav 
 

Utredning av Eje Sandberg åt SKL 

 Vad är energieffektivt byggande? 

 Prestanda och ekonomi? 

 Erfarenheter från olika byggare 

 Erfarenheter från kommuner 

 Översikt standarder 

 Översikt kommunala krav 

 Förslag 
 

På www.skl.se/klimat  

http://www.skl.se/klimat

