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Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 14 oktober 2019 
kl. 09:30 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess samt gruppöverläggningarna om 
budgeten)  

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

Tidsprogram för Kommunstyrelsen 

Måndag 14/11 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden, 
därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. 
Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa över-
läggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive parti-
grupps bestämmande. 

 
Tisdag 15/11 Gruppöverläggningar. 
 Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. 
 
Måndagen den 28 oktober hålls ett beslutssammanträde med start kl 09:30 
(beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt övriga ärenden). 
Kallelsen publiceras den 18 oktober 2019. 
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Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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1.  Val av justerare 
 

 

2.  Anmälningsärende 2019-10-14 
Dnr 2019-00809 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2019-10-14 
Dnr 2019-00795 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. Kc1 Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen 
Dnr 2019-00827 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

5. PF1 Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 
Dnr 2019-00247 1.3.1.0 Programområde 3 

(Bil) 

6. M1 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2020 
Dnr 2019-00695 3.1.2.6 Programområde 4 

(Bil) 

7. E1 Stratsys - nytt avtal 
Dnr 2019-00522 2.2.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

8. E2 Nybyggnad av Backhagsvägens LSS 
Dnr 2019-00747 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

9. E3 Borås Stads Budget 2020 
(Första omgången utdelas endast till KS-ledamöter och ersättare 
på sammanträdet) 
Dnr 2019-00038 1.2.4.1 Programområde 1 

 

10. SP1 Svar på remiss: Promemoria om byggnaders energiprestanda 
Dnr 2019-00664 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

11. SP2 Borås Stads remissyttrande över förslag till ändring av Boverkets 
byggregler (2011:6) 
Dnr 2019-00669 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

12. SP3 Yttrande över planbesked för Lundby, Grävlingen 5 
Dnr 2018-00600 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

13. SP4 Yttrande över planprogram för Viskafors: Rydboholm 1:342 
Dnr 2019-00573 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

14. SP5 Yttrande över förhandsbesked Hagtornen 10 
Dnr 2019-00806 3.1.1.0 Programområde 4 

(Bil) 

15. Ki1 Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 
Dnr 2018-00651 2.5.1.0 Programområde 5 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Arvode i samband med budgetarbete för 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att erhålla arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst under 10 timmar, utöver planerad 

sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-09-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00827 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20190923 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

Kc1 
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Arvode i samband med budgetarbete för 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att erhålla arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst under 10 timmar, utöver planerad 

sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete.        

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-29 § 458 Arvode i samband med 

budgetarbete inför 2019 års budget då budgetarbete ställde särskilda krav då 

arbetet skulle ske med delvis nya förutsättningar och med ett pressat tidsschema 

som valåret gav. 

Det föll väl ut och utifrån att budgetarbetets betydelse och omfattning har ökat 

de senaste åren vilket gör att Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bör 

ges extra förutsättningar för den politiska beredningen även kommande år.             

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens ledarmöten 

2. Löneservice 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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BESLUTSFÖRSLAG

Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Bemanning Pedagogik övergår till Grundskolenämnden från och med 1
januari 2020.

- I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag
läggs Ansvarar för bemanningsenheten Pedagogik till.

Datum 

2019-10-09 Anna Svalander

Kommunalråd

Datum 

Kommunalråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00247 1.3.1.0 Programområde 03

Handläggare: Kristina Sköld

Datum 

2019-10-04 Annica Dahlén 
Avdelningschef

PF1



Kommunstyrelsen

Postadress

501 80 Borås
Besöksadress

Kungsgatan 55
Hemsida

boras.se
E-post Telefon

033-35 70 00 vxl

Kristina Sköld
Handläggare

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
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2019-10-14
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0

Kommunfullmäktige 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- Bemanning Pedagogik övergår till Grundskolenämnden från och med 1
januari 2020.

- I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag
läggs Ansvarar för bemanningsenheten Pedagogik till.

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Kommunstyrelsen beslutade också att bemanning Pedagogik skulle ligga kvar 
under Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning Pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. 

Stadsledningskansliet har skickat en remiss till samtliga nämnder som nyttjar 
bemanningsenhetens Pedagogik tjänster. Förslaget är att bemanningsenheten 
Pedagogik ska läggas på Grundskolenämnden. Samtliga nämnder tillstyrker att 
Grundskolenämnden tar över ansvaret för bemanningsenheten Pedagogik      

Ärendet i sin helhet 

Samtliga nämnder som har svarat på remissen tillstyrker förslaget om att placera 
bemanningsenheten Pedagogik på Grundskolenämnden.  

Fördelarna som Kommunstyrelsen ser det med att placera bemanningsenheten 
på Grundskolenämnden är: 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte
kommer att tappa fart.

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan
och fritidsgårdar.
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- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster.

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska

klustret.

De synpunkter som inkommit är att Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 
och Förskolenämnden anser att det är viktigt att det finns ett forum för att göra 
en årlig utvärdering av verksamheten genom till exempel en styrgrupp för de 
förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens tjänster. 

Kulturnämnden och Fritids-och folkhälsonämnden påtalar att det är centralt att 
Grundskoleförvaltningen värnar om att vara en neutral part i förhållande till de 
andra förvaltningarna. 

Fritids-och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv. 

Kommunstyrelsen utgår från att Grundskoleförvaltningen kommer att verka 
för att vara en neutral part i förhållande till de andra förvaltningarna och 
inbjuda till dialog kring bemanningsenhetens verksamhet. 

Kommunstyrelsen har vid tidigare ingångna avtal med förvaltningarna utgått 
ifrån en kostnadsberäkning utifrån förvaltningarnas nyttjandegrad av 
bemanningsenhetens tjänster.  

Kommunstyrelsen kommer att ha en tjänst kvar som bemanningsstrateg som 
bland annat kommer att ett strategiskt uppdraget att stärka Borås stad som en 
arbetsgivare och Borås stad som arbetsgivarvarumärke samt att arbeta gentemot 
förvaltningar som har behov av bemanningsenheternas tjänster.  
I avtalen för 2019 finns det en överenskommelse kring finansiering av 
motsvarande kostnad 2019 för bemanningsstrategtjänsten. Denna är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag inför 2020. 
Vård-och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att göra ett tillägg i 
Grundskolenämndens reglemente då nämnden får ett utökat uppdrag med att 
bemanna andras nämnders verksamheter med timanställda.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss- organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik
2. Remissammanställning
3. Yttrande från Servicenämnden
4. Yttrande från Grundskolenämnden
5. Yttrande från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
6. Yttrande från Kulturnämnden
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7. Yttrande från Vård-och äldrenämnden
8. Yttrande från Förskolenämnden
9. Yttrande från Fritids-och folkhälsonämnden
10. Förslag till reviderat reglemente för Grundskolenämnden
11. CSG protokoll 2019-09-26

Samverkan 

CSG 2019-09-26 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 
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Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 
pedagogik 

 

Remissinstanser 

1. Fritids-och folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Servicenämnden 

7. Vård-och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-06-28. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer KS 2019-00247 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  
 
Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  
 
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 
intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 
timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 
 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 
förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-
och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 
Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 

Enhet/ 
Förvaltning 

Totala antal 
beställningar 

Totala tillsatta 
beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 
(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 
(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 
gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 
planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 
bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 
Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 
för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  
 
Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  
 
Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen.  
 
Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 
 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 
kommer att tappa fart. 
 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Kristina Sköld 
Handläggare 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 

Inkomna yttranden i sammanfattning 

Nämnder 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över kostnadsfördelningen 
utifrån ett nyttjandeperspektiv. 

Nämnden anser också att det är viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer 
kvaliteten som en oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är 
beroende av bemanningsenheten. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden förordar att en styrgrupp bildas för bemanningsenheten bestående av 
representanter från de förvaltningar som nyttjar tjänsten från 
bemanningsenheten Pedagogik.  

Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden menar att det finns en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte 
uppfattas som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar 
som nyttjar bemanningsenheten Pedagogik.  
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Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 

 





 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
 

 

Emil Persson Torgerson
Handläggare 
 

SKRIVELSE
Sida
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Datum

2019-06-13 
Instans

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00071 3.5.4.0
 

  

 

Yttrande över remiss: Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Stadsledningskansliets förslag om att 
Grundskolenämnden tar över ansvaret för 

bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.                    

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har getts möjlighet att besvara remissen och har inget 
att erinra mot förslaget.                 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik. Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0. 
                                

Samverkan 

Vid FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
 

 

Caroline Jansson
Handläggare 
033 358048 
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Datum

2019-06-11 
Instans

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2019-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.         

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 
- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 
referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 
sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 
bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 
nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 
att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 
förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 
bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.               
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Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. 

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas. 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier. 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 
- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 
referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 
sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 
förvaltningarna. 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). 

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-
och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 
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Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 
bemanningsenheten i sin egen organisation. 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av. I avtalen för 
2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet. 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten. 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen. 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte kommer 
att tappa fart. 
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- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som de 
pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan och 
fritidsgårdar. 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen. 

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 
klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 

Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget. 

Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 
bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 
nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 
att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 
förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 
bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.              

 

  

Beslutsunderlag 

1. Remiss  organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik, 190507 
    
                        

Samverkan 

FSG via mail 190605. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskoleförvaltningen 
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Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum

2019-06-10  

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 

lönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 
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Sammanträdesdatum

2019-06-10  

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)   Lena Sänd (S) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 17 juni 2019. 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
 

 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 
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Kulturnämnden 
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Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 

process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se 
 

 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
 

 

Pernilla Landström
Handläggare 
033 358308 
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Datum

2019-06-17 
Instans

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2019-00124 1.1.3.1
 

  

 

Yttrande över Remiss, organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsledningskansliets förslag 
gällande att grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för bemanningsenheten 
Pedagogik från och med 1 januari 2020. Det innebär bland annat att 
bemanningsenheten Pedagogik fortsätter som tidigare att ombesörja 
vikarietillsättningen för kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen.          

Ärendet i sin helhet 

Utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut är det inte möjligt att låta 
bemanningsenheten Pedagogik ligga kvar under Stadsledningskansliet. 
Stadsledningskansliet har tillsammans med berörda förvaltningar och fackliga 
organisationer diskuterat olika förslag och synpunkter kring den organisatoriska 
tillhörigheten. Stadsledningskansliets samlade bedömning och förslag är att 
flytta bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen. 
Bemanningsenheten Pedagogik ombesörjer vikarietillsättning till 
kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen vilket fungerar 
tillfredställande och är ett arbetssätt som bör fortsätta även i den nya 
organisationen.    

Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom Stadsledningskansliets förslag och 
tillstyrker att bemanningsenheten Pedagogik organiseras under 
Grundskolenämnden.          

Beslutsunderlag 

1. Remiss  Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 2019-05-07 

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-06-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
Johan Wikander 
Ordförande 
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Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2019-06-13 
Instans

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00097 1.1.4.0
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering.                     

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande att bemanning 
pedagogik förläggs till Förskoleförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. Vård- och äldrenämnden skickade under våren 2018 ett 
initiativärende till Kommunstyrelsen som föranledda att man gjorde en översyn 
av den centrala bemanningsorganisationen med inriktning att decentralisera 
verksamheten.  

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). Förvaltningarna 
som bemanning Pedagogik servar med vikarier är Grundskoleförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret och Vård-och 
äldreförvaltningen (kost). 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
tillstyrker förslaget och påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig 
utvärdering.              
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Beslutsunderlag 

1. Remiss  Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 
SKRIVELSE 

Sida

1(2) 
Datum

2019-06-13 
Instans

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00097 1.1.4.0
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering.                     

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande att bemanning 
pedagogik förläggs till Förskoleförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. Vård- och äldrenämnden skickade under våren 2018 ett 
initiativärende till Kommunstyrelsen som föranledda att man gjorde en översyn 
av den centrala bemanningsorganisationen med inriktning att decentralisera 
verksamheten.  

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). Förvaltningarna 
som bemanning Pedagogik servar med vikarier är Grundskoleförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret och Vård-och 
äldreförvaltningen (kost). 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
tillstyrker förslaget och påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig 
utvärdering.              
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Beslutsunderlag 

1. Remiss  Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-06-18  
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 

Yttrande över remiss - Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 

behov.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Lovisa Gustafsson (M) 
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Sammanträdesdatum

2019-06-18  
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-06-25. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress

Sturegatan 38 
Hemsida

boras.se
E-post Telefon

033-35 70 00 vxl 
 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 

SKRIVELSE
Sida
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Datum

2019-06-18 
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 
 

  

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet.              

Ärendet i sin helhet

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen. 

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa.

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar. 

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov.

Beslutsunderlag

1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07

Beslutet expedieras till

1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se

Håkan Eriksson
Ordförande

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Reglemente för Grundskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Ansvarar för bemanningsenheten Pedagogik. Gäller från och med 2020-01-01 
 



 

b

Centrala samverkansgruppen 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 
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Datum

2019-09-26

  
 

§ 70 Organisationstillhörighet för bemanning Pedagogik 
Vid förra CSG-sammanträdet, § 62, beslutades att de fackliga organisationerna skulle 
få tillgång till remissvaren och att ärendet skulle återkomma vid dagens sammanträde.  

Arbetsgivarens förslag till beslut är att den organisatoriska tillhörigheten för 
Bemanningsenheten Pedagogik blir på Grundskolenämnden.  

Vision säger nej till arbetsgivarens förslag. De anser att Servicekontoret är den 
naturliga förvaltningen eftersom de handhar liknande uppgifter såsom: gatuunderhåll, 
fastighetsunderhåll, dataservice, löneservice, lokalvård m.m. 

 

 

Vid protokollet 

Agneta S. Larsson 

 

Justerat elektroniskt den 7 oktober 2019 

Svante Stomberg, ordförande 

Hasse Brännmar, Vision 

Annika Samuelsson, Saco-rådet 

Tommi Wärme, Lärarförbundet 

Towe Norder, Lärarnas Riksförbund 

Anna Ross Leü/Martina Liljegärd, Kommunal 

 

 

 

 

Rätt utdraget betygar: 

 

Agneta S. Larsson 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

år 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2020 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelse angivna principer och priser. 

        

Datum 

2019-09-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00695 3.1.2.6 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2019-09-20 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 
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Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00695 3.1.2.6 

  

 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2020 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelse angivna principer och priser. 

        

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje 

kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. Exempel på de nya priserna finns i bifogad 

PM. Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet 

infördes för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa 

tomter att bilda egna fastigheter. Eftersom friköpspriset för dessa fastigheter 

numera följer samma princip som för friliggande småhus inkluderades förra året 

även fastigheterna i Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika dubbla 

beslut i framtiden. 

               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje 

kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2019 bygger på 2018-års 

marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av 

marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att 

priserna räknats upp med 12 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

För friköp av tomträtter och de kvarvarande arrendetomterna 2019 inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad har följande 

försäljningspriser gällt; 
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- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 268 800 kr; 
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 235 200 kr; 
- Viareds sommarstad, 313 600 kr. 
 
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2016 

(index: 740) – 2:a kv 2019 (index: 851) har en prisökning av småhus skett på ca 

15 %. För 2020-års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande 

småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2018-års marktaxeringsvärde 

samt att priserna räknas upp med 15 % jämfört med 2016 års priser. Exempel 

på de nya priserna finns i bifogad PM. Möjligheten till friköp för de som 

arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes för några år sedan i samband 

med att det gjordes möjligt för dessa tomter att bilda egna fastigheter. Eftersom 

friköpspriset för dessa fastigheter numera följer samma princip som för 

friliggande småhus inkluderades förra året även fastigheterna i Hälasjöområdet i 

detta beslut. Detta för att undvika dubbla beslut i framtiden. 

Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viared sommarstad föreslås till följande; 

- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 276 000 kr; 
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 241 500 kr; 
- Viareds sommarstad 322 000 kr. 
 
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt 

100 kvm motsvarar 80 % av fastighetstaxeringens riktvärde (300 000 kr) för 

normaltomt vid taxeringen 2018. För tomträtter/arrendetomter inom Bosnäs 

fritidshusområde med byggrätt om högst 60 kvm motsvarar priset 70 % av 

riktvärdet för normaltomt inom området. För tomträtter inom Viareds 

sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet (400 000 kr) för normaltomt 

vid taxeringen 2018. Det 15 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom 

Västsverige har även lagts på samtliga tomter inom Bosnäs fritidshusområde 

och Viareds sommarstad. 

För hyreshusfastigheter har Kommunfullmäktige 2000-02-24, §28, tagit beslut 

om att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna friköpsavtal efter principen 

att priset ska vara 90 % av marktaxeringsvärdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. PM – försäljningspriser 2020 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



2019-09-10 
PM 
 
Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2020 
 
 
 
Fastighet 2019 2020 
   
Småhus (friliggande och 
kedjehus) 

2018-års m.tax.v 
x 0,8 x 1,12 

2018-års m.tax.v 
x 0,8 x 1,15 

   
 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris 
Fornborgen 10 718 000 643 300 718 000 660 600 
Bankkontot 2 503 000 450 700 503 000 462 800 
Sparbössan 5 515 000 461 400 515 000 473 800 
Azimuten 3 586 000 525 100 586 000 539 100 
Temperaturen 2 564 000 505 300 564 000 518 900 
Fyrkanten 6 519 000 465 000 519 000 477 500 
   
   
Småhus (radhus) 2018-års m.tax.v 

x 0,7 x 1,12 
2018-års m.tax.v 
x 0,7 x 1,15 

   
 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris 
Armringen 22 438 000 343 400 438 000 352 600 
Femtioöringen 23 288 000 225 800 288 000 231 800 
Bankdisken 12 464 000 363 800 464 000 373 500 
Hastigheten 30 364 000 285 400 364 000 293 000 
Folkvisan 36 488 000 382 600 488 000 392 800 
   
   
Bosnäs fritidshusområde & Viareds sommarstad   
 Försäljningspris 2019 Försäljningspris 2020 
Bosnäs (byggrätt 100 m²) 268 800 276 000 
Bosnäs (byggrätt 60 m²) 235 200 241 500 
Viareds sommarstad 313 600 322 000 
 
 
 
 
 
Mark och exploatering 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Stratsys - nytt avtal 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Företag 2 föreslås antas som leverantör av Stratsys under den kommande 

avtalsperioden 2019-08-01 till och med 2022-05-30 med möjlighet till 24 

månaders förlängning (2 år) med 1 år i taget.         

 

 

 

Datum 

2019-09-30 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00522 2.2.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-09-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00522 2.2.2.1 

  

 

Stratsys - nytt avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Företag 2 föreslås antas som leverantör av Stratsys under den kommande 

avtalsperioden 2019-08-01 till och med 2022-05-30 med möjlighet till 24 

månaders förlängning (2 år) med 1 år i taget.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad använder sig av styr- och ledningssystemet Stratsys sedan 2012-01-

01 och har haft att pågående ramavtal med Pulsen som löpte ut 2019-07-31. 

Upphandlingen då genomfördes genom avrop inom ramavtalet 

”Licensförsörjning 2010”. När systemet infördes utgick vi från att 500 personer 

(betalande licenser) var en rimlig nivå. Under avtalets gång har ett antal tillköp 

gjorts i takt med att vi utvecklat och breddat användandet av systemet. I 

dagsläget har vi 680 betalande licenser för rapportering, dvs en ökning med 

36%. S.k. tittabehörighet i systemet har alla anställda i princip tillgång till och 

det är avgiftsfritt. 

Borås Stad har nu genomfört en förnyad avropsförfrågan inom SKL 

Kommentus inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och programvaror som 

molntjänst 2016”. Fyra stycken företag har svarat och inkommit med 

avropsanbud och dessa har utvärderats enligt utvärderingsvillkoren i 

avropsförfrågan som är lägsta pris bland de leverantörer som uppfyller kraven. 

Alla leverantörer bedöms uppfylla kraven. I bifogad mall för utvärdering kan 

det konstateras att det är två företag som ligger närmast sammanlagt lägsta pris. 

Av dessa två är den sammantagna bedömningen att Företag 2 har inkommit 

med det mest förmånliga anbudet och därför föreslås antas som leverantör av 

Stratsys under den kommande avtalsperioden 2019-08-01 till och med 2022-05-

30 med möjlighet till 24 månaders förlängning (2 år) med 1 år i taget. 

Nuvarande avtal löper ut per 2019-07-31. Prisbilden innebär att kostnaden för 

årlig drift av varje licens ökar från ca 1 100 kr till 1 300 kr per st. 

  

Beslutsunderlag 

1. KS skrivelse 

2. Anbudsutvärdering  

 

  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Anbudslämnande företag 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



2019-09-20

Utvärdering av avropsanbud, kr

Skillnad %

Företag 1 Företag 2 Företag 2 Företag 3 Företag 4

jmf Företag 1

Stratsys plattform, 680 användarlicenser

(programvara, support, underhåll, fria uppgraderingar, drift) 879 085 882 551 1,004 887 964 888 000

Stratsys per ny användare (engångsbelopp) 5 660 5 595 0,989 5 716 5 750

Arbetsmöten 17 493 17 295 0,989 17 669 18 500

Handledning, Administratör – max 5 deltagare 12 348 12 210 0,989 12 472 13 000

Handledning, Basnivå – max 10 deltagare 12 348 12 210 0,989 12 472 13 000

Konsulttjänster 1 550 1 525 0,984 1 559 1 650

Restidsersättning 775 765 0,987 779 800

Milersättning 47 45 0,957 50 50

Reskostnader Faktisk kostnad Faktisk kostnad + Faktisk kostnad Faktisk kostnad

plus 2,9%

Tilläggsmoduler och tilläggstjänster 2,9% 1,7% + 5,0% 10,0%

0,986



Levnr Levnr (T) Konto Konto (T) Ansv Val Period Belopp Valutabelopp

1021055 Stratsys AB 6590 Övriga konsulter31400 SEK 201211 10800 10800

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201211 -13500 -13500

1021055 Stratsys AB 6570 Datakonsulter 31400 SEK 201201 223000 223000

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201205 -938 -938

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201212 -115875 -115875

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201206 938 938

Levnr Levnr (T) Konto Konto (T) Ansv Val Period Belopp Valutabelopp

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201506 -6238 -6238

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201406 -17500 -17500

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201305 99750 99750

1021055 Stratsys AB 6590 Övriga konsulter31400 SEK 201304 79800 79800

1021055 Stratsys AB 6590 Övriga konsulter31400 SEK 201211 10800 10800

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201211 -13500 -13500

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201304 -99750 -99750

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201301 129375 129375

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201205 -938 -938

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201407 17500 17500

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201206 938 938

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201212 -115875 -115875

1021055 Stratsys AB 6570 Datakonsulter 31400 SEK 201201 223000 223000

1021055 Stratsys AB 6590 Övriga konsulter31400 SEK 201306 66600 66600

1021055 Stratsys AB 2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201507 6238 6238

Levnr Levnr (T) Konto Konto (T) Ansv Val Period Belopp Valutabelopp

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201412 -413750 -413750

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201509 40500 40500

1017193 Pulsen Integration AB1792 Periodiseringar, manuella31400 SEK 201409 194400 194400

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201501 413750 413750

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201410 243000 243000

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201508 -40500 -40500

1017193 Pulsen Integration AB6590 Övriga konsulter31400 SEK 201508 4500 4500

1017193 Pulsen Integration AB1792 Periodiseringar, manuella31400 SEK 201407 181000 181000

1017193 Pulsen Integration AB6662 Inköp av program/licenser31400 SEK 201508 32400 32400

1017193 Pulsen Integration AB6662 Inköp av program/licenser31400 SEK 201412 331000 331000

1017193 Pulsen Integration AB2511 Leverantörsskuld svenska externa31400 SEK 201409 -243000 -243000
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1 Allmän orientering 

1.1 Bakgrund 

Avropet syftar till fortsatt användning av Stratsys verktyg med support, underhåll, uppgraderingar och 

drift samt möjlighet att utöka användningen i organisationen. 

1.2 Referensnummer 

Avropets referensnummer (diarienummer) är 2019-00522 

1.3 Den upphandlande myndigheten 

Borås Stad med organisationsnummer 212000-1561. I avropsunderlaget betecknas hädanefter Borås 

Stad som köparen och anbudsgivaren som leverantören. 

1.4 Upphandlingsföremålet 

Avrop med förnyad konkurrensutsättning på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal Programvaror 

och programvaror som molntjänst 2016. 

1.5 Benämning 

Avropet syftar till fortsatt användning av Stratsys med support, underhåll, uppgraderingar och drift samt 

möjlighet att succesivt utöka användningen i organisationen. 

1.6 Avtalstid för leveranskontrakt 

Kontraktstiden för leveranskontrakt är från och med 2019-08-01 till och med 2022-05-30 med möjlighet 

till 24 månaders förlängning (2 år) med 1 år i taget. Nuvarande avtal löper ut per 2019-07-31 

2 Administrativa krav 

2.1 Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen genomförs med förnyad konkurrensutsättning mot SKL Kommentus Inköpscentrals 

ramavtal avseende ”Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”. 

2.2 Frågor om upphandlingen 

2.2.1 Frågor och svar om avropsunderlaget 

Frågor med anledning av avropet ställs skriftligen elektroniskt genom mejl till roger.cardell@boras.se  

2.3 Förutsättningar för anbudsinlämningen 

2.3.1 Anbudets form, innehåll och språk 

Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Undantag får göras för fackuttryck och/eller tekniska 

beskrivningar. Leverantören ska på begäran av Borås Stad ombesörja och bekosta översättning till 

svenska språket. 

2.3.2 Tillåtna sätt att lämna anbud 

Anbud ska lämnas elektroniskt genom mejl till roger.cardell@boras.se 

2.3.3 Sista anbudsdag 

Anbud ska vara tillhanda senast 2019-08-31 klockan 23.59.  

mailto:XXX@boras.se
mailto:roger.cardell@boras.se
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2.3.4 Öppning av anbud 

Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning i Borås Stad. Anbudsöppningen är 

inte offentlig.   

2.3.5 Anbudets giltighetstid 

Anbud ska vara giltigt till och med 2019-10-31.  

2.3.6 Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut meddelas leverantörerna via e-post till den som lämnat anbudet. Avtalsspärr gäller i 

10 dagar.  

Borås Stad är inte bunden av avtal förrän båda parter undertecknat skriftligt avtal. 

2.3.7 Handläggningen 

Handläggningen av avropet sker genom utvärdering av anbuden utifrån de utvärderingskriterier som är 

angivna i detta avropsunderlag. 

2.3.8 Upphandlingssekretess 

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap. 3 § gäller absolut anbudssekretess till dess att 

tilldelningsbeslut fattats av den upphandlande myndigheten. Efter tilldelningsbeslutet kan anbud även i 

fortsättningen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL, så kallad affärssekretess. 

Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande 

myndigheten. 

Om leverantören anser att någon uppgift i anbudet omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter 

har han eller hon möjlighet att redovisa detta nedan. Ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund 

och vilken skada som leverantören skulle drabbas av om uppgifterna röjs. 

Enligt bestämmelserna i OSL måste den upphandlande myndigheten självständigt genomföra en 

sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att leverantörens 

begäran om sekretess inte är en garanti för att handlingarna slutligen omfattas av sekretess. 

Ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som leverantören skulle drabbas av 

om uppgifterna röjs.  

2.4 Antagande av anbud 

 

Borås Stad kommer att anta det lägsta priset bland de leverantörer som uppfyller kraven. 

2.5 Uppgifter om leverantören 

Leverantören ska ange fullständiga uppgifter 

Företagets namn:  

Kontaktperson:  

Organisationsnummer:  

Telefonnummer kontaktperson: 

E-post kontaktperson:  

Behörig företrädare:  
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3 Utvärdering 
Då avrop görs från ramavtal förutsätts att leverantörer, system och verktyg uppfyller de grundläggande 

krav som tecknats vid upphandlingen.  

Utöver dessa ställer Borås Stad ett antal Skall-krav, som skall uppfyllas. Borås Stad förbehåller sig 

rätten att avgöra om kraven uppfylls om tveksamheter skulle föreligga.  

 

- Skall avse Stratsys tjänst. 

- Leverantören skall erbjuda support kontorstid per telefon och via mail eller annan elektronisk 

kontakt.  

 

Utvärdering sker utifrån lägsta pris bland de leverantörer som uppfyller kraven.  

 

Vid utvärdering av optioner tillämpas följande beräkningsparameterar (ej beställda 

volymer, enbart för utvärdering) 

 50 st nya användare 

 10 st arbetsmöten 

 10 st handledningstillfällen, administratör (nivå 1) 

 10 st handledningstillfällen, användare (bas) 

 100 tim konsulttjänster 

 75 tim restimmar 

 Tilläggmoduler/tilläggstjänster för 300 000 kr  

4 Uppdraget 

4.1 Uppdragets pris 

 

Behov och volymer: 

 

· Stratsys för 680 användarlicenser inkl. befintliga moduler samt SSO/AD och Jämförelsetjänst 

· Option om köp av utökat antal användare, tilläggsmoduler/produkter och tilläggstjänster. Utökning ska 

kunna ske successivt efter behov. 

· Option om köp av konsulttjänster, arbetsmöten, handledningstillfällen, restid och reskostnader. 

 

 

 

Kostnad 

(exkl. 

moms) 

  

Stratsys plattform, 680 användarlicenser, 

(programvara, support, underhåll, fria uppgraderingar, 

drift)  
 SEK/år 
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Priser vid nyttjande av optioner 

Kostnad 

(exkl. 

moms) 

  

Stratsys per ny användare (engångsbelopp)  SEK/st 

Arbetsmöten  SEK/halvdag 

Handledning, Administratör – max 5 deltagare  SEK/halvdag 

Handledning, Basnivå – max 10 deltagare  SEK/halvdag 

Konsulttjänster  SEK/h 

Restidsersättning  SEK/h 

Milersättning  SEK/mil 

Reskostnader  Faktisk kostnad 

Tilläggsmoduler och tilläggstjänster*  

leverantörens 

påslag anges i 

procent (%) 

* Pris lämnas vid förfrågan 

 

4.2 Prisjustering 

Prisjustering får ske årligen i enlighet med förändringen i SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän 

(LCI tjm), preliminärt index avseende Informations- och kommunikationsverksamhet (kod J), kvartal 

2.  

4.3 Sekretess, säkerhet och tystnadsplikt 

Leverantören ska förbinda sig att iaktta den tystnadsplikt som i förekommande fall gäller för uppdraget. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Nybyggnad av Backhagsvägens LSS  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, avseende 

nybyggnad av Backhagsvägens LSS, Backabo 2:158. 

 

 

 

 

Datum 

2019-10-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00747 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-09-18 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00747 2.6.1.1 

  

 

Nybyggnad av Backhagsvägens LSS  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

nybyggnad av Backhagsvägens LSS, Backabo 2:158, Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 augusti att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnad av Backhagsvägens LSS, Backabo 2:158, Borås. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med ett belopp om 

18 150 000 kronor. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finn ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. 

Lokalförsörjningsnämnden har genomfört förstudie tillsammans med 

verksamheten gällande nybyggnad av gruppbostad LSS med inriktning mot 

autism. Boendet består av fem lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme, det är utformat i standardnivå LSS för personer 

med funktionsnedsättning. Boendet kommer att få en stor gemensam altan 

samt egna entréer utifrån. Byggnadens ska P-märkas och uppfylla 

tillgänglighetskrav enligt Västra Götalandsregionens nivå grön. 

Den årliga hyran beräknas till 866 970 kr, detta är en hyresökning eftersom det 

är en nybyggnation som inte ersätter någon annan lokal. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse 

2. Projekteringsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-08-20 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Första omgången utdelas endast till KS-ledamöter och 
ersättare på sammanträdet



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss: Promemoria om byggnaders 

energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och 

byggförordningen. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Skicka remissvaret till Finansdepartementet. 

 

 

 

Datum 

2019-09-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00664 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-09-16 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00664 1.1.2.1 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
 

Finansdepartementet 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

Fi.sba.bb@regeringskansliet.se 

  

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Promemoria 

om byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar 

i plan- och byggförordningen. 

Fi2019/02656/BB 

Kommunstyrelsens beslut 

Skicka remissvaret till Finansdepartementet.  

Ärendet i sin helhet 

Byggreglerna har tidigare ändrats för att leva upp till EU-direktivet om 

byggnaders energiprestanda. Nu föreslås ännu ett antal ändringar för att bland 

annat göra byggreglerna mer teknikneutrala. De byggregler som finns nu 

innebär exempelvis att hus som byggs med värmepump som 

uppvärmningssystem inte behöver vara lika välisolerade som hus med 

fjärrvärme. Det är olyckligt eftersom många kommuner har investerat i 

förnybar kraftvärme, där avsättning av fjärrvärme är en förutsättning för 

produktion av förnybar el. Det är därför viktigt att de nya reglerna verkligen är 

teknikneutrala och inte missgynnar användningen av fjärrvärme.    

I kapitel 1, 3 a §2 ändras definitionen av energiprestanda på ett sätt som innebär 

att det inte längre blir möjligt att kompensera dåligt isolerade hus med extra 

stora solcellsanläggningar. Det är en bra ändring eftersom husen ofta står kvar 

mycket längre än tekniska installationer som solceller. Att det fortfarande går att 

dra av den solcells el som faktiskt används i huset är bra.  

Introduktionen av begreppet ”klimatskärm” är bra eftersom de innebär att 

byggreglerna kan fokusera mer på byggnadens värmebehov oberoende av 

tekniska installationer och värmesystem. 

I kapitel 3, 14 §3 har ett tillägg gjorts som handlar om att energin som tillförs 

byggnader i mycket hög grad ska komma från förnybara energikällor. Tillägget 

är bra och behöver avspeglas i de viktningsfaktorer som tas fram.  

 

 

 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:Fi.sba.bb@regeringskansliet.se
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Promemoria

Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i 
plan- och byggförordningen 

Promemorians huvudsakliga innehåll 

I denna promemoria redogörs för de ändringar i plan- och 
byggförordningen (2011:338) som följer av ställningstagandena i 
regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152). 
Förslaget till ändringar i förordningen görs i syfte att genomföra det som 
behandlas i skrivelsen avseende val av systemgräns för beräkning av en 
byggnads energiprestanda och teknikneutralitet mellan hållbara 
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade. Därutöver 
föreslås vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i förordningen. 
Ändringarna bör träda i kraft 1 juli 2020.  
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1 Författningsförslag 

 
Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 3 a § och 3 kap. 14 § plan- och bygg-
förordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
3 a §2 

I denna förordning avses med 
energiprestanda: den mängd 

levererad energi som behövs för 
uppvärmning, kylning, ventilation, 
varmvatten och belysning vid ett 
normalt bruk av en byggnad, 
undantaget sådan energi från sol, 
vind, mark, luft eller vatten som 
alstras i byggnaden eller på dess 
tomt, och 

 

energiprestanda: den mängd
levererad energi som behövs för
uppvärmning, kylning, ventilation,
varmvatten och belysning vid ett
normalt bruk av en byggnad,
undantaget sådan energi från sol,
vind, mark, luft eller vatten som
alstras och används i byggnaden 
eller på dess tomt,  

klimatskärm: byggdel bestående
av ett eller flera skikt som isolerar
det inre av en byggnad från
omvärlden avseende sådant som
temperatur, ljud och fuktighet, och 

primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling. 

3 kap. 
14 §3 

För att uppfylla kravet på energihushållning och värmeisolering i 8 kap. 
4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska  

1. en byggnad ha en mycket hög 
energiprestanda (nära-nollenergi-
byggnad) uttryckt som primär-
energi beräknad med en primär-
energifaktor per energibärare, 

1. en byggnad ha en mycket hög
energiprestanda där den energi som
tillförs i mycket hög grad kommer 
från förnybara energikällor (nära-
nollenergibyggnad) uttryckt som
primärenergi beräknad med en
viktningsfaktor per energibärare
som ska bidra till teknikneutralitet
mellan hållbara uppvärmnings-

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/844/EU. 
2 Senaste lydelse 2016:1249. 
3 Senaste lydelse 2016:1249. 
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system som inte är fossilbränsle-
baserade, 

2. en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning 
med el, och  

3. en byggnad vara utrustad med 
byggdel bestående av ett eller flera 
skikt som isolerar det inre av en 
byggnad från omvärlden så att 
endast en låg mängd värme kan 
passera igenom. 

3. en byggnad vara utrustad med 
en klimatskärm som säkerställer 
god värmeisolering. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.  
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      2 Ärendet 

Regeringen överlämnade den 18 juni 2019 skrivelsen Byggnaders 
energiprestanda (skr. 2018/19:152) till riksdagen (bilaga 1). I skrivelsen 
redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders 
energiprestanda. Regeringen bedömer vidare att byggreglerna på ett 
kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara 
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade, långsiktigt energi-
effektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i 
uppvärmningen. Byggreglerna ska också beakta effektutmaningen, dvs. 
tillgången på el även under årets kallaste vinterdagar. Vidare anges i 
skrivelsen att regeringen avser att återkomma i fråga om vilka ändringar 
som krävs för att åstadkomma detta.  

En arbetsgrupp inom Finansdepartementet och Infrastruktur-
departementet har tagit fram denna promemoria med förslag till ändringar 
i plan- och byggförordningen (2011:338) i syfte att genomföra det som 
behandlas i skrivelsen avseende frågan om teknikneutralitet mellan 
hållbara uppvärmningssystem. Därutöver föreslås vissa förtydliganden 
och redaktionella ändringar i förordningen.  

3 Energireglernas utveckling 

Byggreglerna ska säkerställa att energieffektiva byggnader uppförs. Det 
görs genom att reglerna innehåller krav på olika aspekter såsom isolering 
av klimatskärm, effektiva installationer och högsta tillåtna eleffekt. De 
olika kraven kompletterar varandra och syftet är att uppnå bästa möjliga 
totala energieffektivitet. Historiskt sett har reglering framför allt skett 
genom krav på klimatskärmens isoleringsförmåga. Kraven har 
kontinuerligt skärpts sedan 1970-talet. När kraven på klimatskärmen 
skärpts till en viss nivå börjar reglerna påverka utformningen av den 
enskilda byggnaden. En kompakt byggnad har mindre energiförluster 
jämfört med en stjärnformad eller slank byggnad. En effekt av att ställa 
mycket hårda krav på klimatskärmen kan bli att vissa byggnadsformer 
gynnas eller att regelverket måste anpassas med en mängd undantag så att 
det blir möjligt att uppnå energikraven för alla byggnadsformer.  

Under 1980- och -90-talen genomfördes en reform av byggreglerna från 
detaljkrav till funktionskrav. Huvudsyftet med reformen var att öppna upp 
för alternativa lösningar så att teknisk utveckling och innovation 
stimulerades. När det första EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda4 genomfördes fick energireglerna också en utformning 
som följde principerna om funktionskrav. De gav byggherren utrymme att 
arbeta med energieffektivisering i byggnadens alla delar, både 
klimatskärmen och installationerna. I dag innehåller reglerna krav på 
klimatskärmens isoleringsförmåga, högsta tillåtna eleffekt och ett 

 

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om 
byggnaders energiprestanda. 
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övergripande energiprestandakrav. Energiprestandakravet är ett 
sammanfattande krav på hela byggnaden.  

Alltsedan 2009 har det funnits en viktning mellan el och andra 
energislag i byggreglerna. I och med omarbetningen av direktivet om 
byggnaders energiprestanda5 2010, och genomförandet av nära-
nollenergikraven, utvecklades och delades viktningen upp på flera 
energislag. I det omarbetade direktivet från 2010 angavs att denna viktning 
skulle göras med hjälp av primärenergifaktorer. Efter omarbetningen av 
direktivet6 2018 är det möjligt för medlemsstaterna att göra viktningen 
med en primärenergifaktor eller en viktningsfaktor.  

Vad är primärenergi och primärenergifaktorer? 

Direktivet om byggnaders energiprestanda innehåller en definition av 
primärenergi. Primärenergi definieras som energi från förnybara och icke-
förnybara energikällor som inte har genomgått någon omvandling. Detta 
innebär att primärenergifaktorerna bestäms utifrån energiförluster i 
energisystemet. Primärenergi är energi i dess rena form. Från punkten för 
utvinning krävs energi för att förädla, transportera och omvandla de olika 
energislagen. En primärenergifaktor beskriver förhållandet, kvoten, 
mellan den ursprungliga energin och den använda energin. Faktorn 
används för att förstå den mängd ren energi som krävs och den 
miljöpåverkan som följer av den framställda energin. 

Ett beräkningsexempel belyser principen; om det gått åt totalt 250 MWh 
primärenergi för att kunna använda 100 MWh el blir primärfaktorn kvoten 
mellan dessa tal, dvs. 2,5. Alla energislag – olja, vind, gas, vattenkraft etc. 
har olika primärenergifaktorer.  

4 Direktivets krav för beräkning av en 
byggnads energiprestanda  

Syftet med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda är att förbättra 
byggnaders energiprestanda samtidigt som hänsyn tas till utomhusklimat 
och lokala förhållanden samt till krav på inomhusklimat och 
kostnadseffektivitet. Ett övergripande mål är att minska den energi som 
behövs för att uppfylla energibehovet vid normal användning av 
byggnader. I texterna nedan beskrivs bestämmelserna efter den senaste 
omarbetningen av direktivet. Det omarbetade direktivet ska vara 
genomfört senast den 10 mars 2020. 

Vid beräkningen av en byggnads energiprestanda ska de krav som finns 
i direktivet om byggnaders energiprestanda uppfyllas. Flera olika aspekter 
måste beaktas:  

 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/844/EU av den 30 maj 2018 om ändring av 
direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet. 
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       Systemgräns: Vad omfattas av beräkningen? 
 Primärenergi- eller viktningsfaktorer: Hur tas hänsyn till energi 

som tillförs av olika energibärare? 
 Nivå: Vilken nivå ska minimikraven för energi ha? 

 
I direktivet anges att medlemsstaterna ska ta fram en metod för beräkning 
av en byggnads energiprestanda (artikel 3). Metoden ska följa den 
gemensamma allmänna ramen enligt bilaga I till direktivet. Minimikrav 
angående energiprestanda ska fastställas i avsikt att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer (artikel 4) både för nya byggnader (artikel 6) och 
befintliga byggnader (artikel 7). Uppgifter om energiprestanda ska även 
finnas med i energideklarationen (kallas energicertifikat i direktivet) för 
en byggnad vilket framgår av definitionen av energicertifikat (artikel 
2.12). 

Direktivets krav i fråga om föreslagna ändringar 

Enligt artikel 9 och andra stycket första punkten i bilaga I till direktivet, 
ska en byggnads energiprestanda uttryckas med en numerisk indikator för 
primärenergianvändning i enheten kWh/m2 och år både för certifiering av 
energiprestanda (energideklarationsklassning) och för minimikraven för 
energiprestanda. Den metod som används för beräkningen av en byggnads 
energiprestanda ska vara klar och tydlig och öppen för innovation. 
Beräkningen av primärenergi ska, enligt andra stycket i andra punkten i 
bilaga I, baseras på primärenergi- eller viktningsfaktorer. Vid 
tillämpningen av dessa faktorer på beräkningen av energiprestanda ska 
medlemsstaterna säkerställa att optimal energiprestanda för 
klimatskärmen eftersträvas. Begreppet viktningsfaktor fördes in vid den 
senaste omarbetningen av direktivet. I artikel 2 finns en definition av 
primärenergi.  

Bilaga I innehåller också ett tillägg om att medlemsstaterna vid 
beräkningen av primärenergifaktorerna får beakta energi från förnybara 
energikällor som levereras genom energibäraren och energi från förnybara 
energikällor som produceras och används på plats förutsatt att detta 
tillämpas på ett icke-diskriminerade sätt.  

Utfasning av fossila bränslen 

Av artikel 2 a i direktivet framgår bl.a. att varje medlemsstat ska fastställa 
en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella 
beståndet av bostadshus och andra byggnader än bostäder, både offentliga 
och privata för att uppnå ett byggnadsbestånd med en hög grad av 
energieffektivitet där fossila bränslen fasas ut senast 2050 och för att 
underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till 
nära-nollenergibyggnader. 
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5 Föreslagna ändringar i plan- och 
byggförordningen 

5.1 Beräkningen av en byggnads energiprestanda 
bör göras med viktningsfaktorer 

 

Förslag: Innebörden av en nära-nollenergibyggnad ändras så att det 
även framgår att den energi som tillförs i mycket hög grad ska komma 
från förnybara energikällor. Beräkningen av en byggnads 
energiprestanda ändras från att utgå från en primärenergifaktor till att 
utgå från en viktningsfaktor. Viktningsfaktorn ska bidra till 
teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är 
fossilbränslebaserade. 

 
Skälen för förslaget:  De ändringar som nu föreslås i plan- och 

byggförordningen (2011:338) är en del av arbetet med att hitta lösningar 
för att tillgodose behovet av en större teknikneutralitet mellan 
energislagen. Den snabba teknikutveckling som skett för värmepumpar 
har lett till att dessa i dag har en kapacitet som överstiger den som rådde 
då viktningen i dagens energiregler bestämdes. Det gör att de elbaserade 
uppvärmningsformer (som värmepumparna utgör) har fått en fördel 
gentemot andra energislag. I regeringens skrivelse Byggnaders 
energiprestanda (skr. 2018/19:152) anges att byggreglerna ska vara 
neutrala till valet av hållbara, dvs. icke-fossilbränslebaserade upp-
värmningssystem. I skrivelsen läggs också principerna för beräkning av 
byggnaders energiprestanda fast. Bestämmelserna om byggnaders 
energiprestanda ska på ett kostnadseffektivt sätt bidra till långsiktigt 
energieffektiva byggnader med bra klimatskärmar och effektiv el-
användning i uppvärmningen. Utgångspunkten för beräkningen ska vara 
systemgränsen levererad energi. Det anges också i skrivelsen att energi-
prestandakraven ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för 
primärenergifaktorer och ta sikte på kostnadsoptimala nivåer. 
Bestämmelserna ska därutöver beakta effektutmaningen. När andelen 
förnybar elproduktion blir större blir också inslaget av variabel 
elproduktion högre. Det ställer krav på ökad tillgång till förutsägbar 
elproduktion och flexibel användning i elsystemet. Dessa krav leder i sin 
tur till ett ökat fokus på effekt och på systemtjänster.  

I bilaga I till direktivet om byggnaders energiprestanda anges att 
beräkningen av primärenergital ska baseras på primärenergi- eller 
viktningsfaktorer per energibärare. Begreppet viktningsfaktor fanns inte 
med i den tidigare versionen av direktivet. Utgångspunkten i regeringens 
skrivelse Byggnaders energiprestanda var att begreppen hade olika 
innebörd. Det framgår dock av en fotnot i kommissionens 
rekommendation (EU) 2019/1019 av den 7 juni 2019 om modernisering 
av byggnader, som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 
den 21 juni 2019, att man anser att begreppen har samma betydelse. 
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      Formuleringarna i direktivet ger dock medlemsstaterna stor frihet att sätta 
primärenergi- eller viktningsfaktorer. Det framgår av bilaga I att 
primärenergi- eller viktningsfaktorer kan baseras på nationella, regionala 
eller lokala viktade års- och eventuellt även säsongs- eller 
månadsmedelvärden eller på mer specifik information som görs tillgänglig 
för enskilda fjärrvärmenät. Kommissionen anger i sin rekommendation att 
dessa formuleringar uttryckligen framhäver den nuvarande flexibilitet som 
medlemsstaterna har när de fastställer omvandlingsfaktorer för 
primärenergi. Det anges också tydligt att bestämmelserna om beräkning 
av primärenergi- eller viktningsfaktorer i rekommendationen syftar till en 
insyn i beräkningen och en bättre samstämmighet mellan 
medlemsstaternas nationella beräkningsmetoder.  Bestämmelserna 
innehåller förklaringar till direktivets formuleringar för förståelse i fråga 
om energibehov att beakta, definition av omvandlingsfaktorer för 
primärenergi, kravet på att medlemsstaten ska eftersträva en optimal 
energiprestanda på klimatskärmen och i fråga om förnybara energikällor 
som produceras på plats och externt. Det finns inget i rekommendationens 
bestämmelser som talar emot att den styrning som ska åstadkommas med 
viktningsfaktorerna och som redovisas i regeringens skrivelse Byggnaders 
energiprestanda är förenlig med direktivet.  

Även om det nu anges i kommissionens rekommendation (EU) 
2019/1019 att man anser att primärenergifaktor och viktningsfaktor 
betyder samma sak är det ändå lämpligt, inte minst av pedagogiska skäl, 
att ändra begreppet primärenergifaktor till viktningsfaktor i plan- och 
byggförordningen eftersom avsikten är att beräkningsmetoden ska ändras. 
Begreppet viktningsfaktor speglar dessutom syftet med faktorn på ett 
tydligare sätt än vad begreppet primärenergifaktor gör.  

När det gäller ändringarna av beräkningsmetoden är inriktningen att 
viktningsfaktorer ska fastställas genom att byggnader i kostnadsoptimalt 
utförande, med olika uppvärmningssystem i nybyggnation, ges samma 
primärenergital. Nivån på primärenergitalen bestäms utifrån beräkningar 
av kostnadsoptimalitet. Det kostnadsoptimala utförandet avseende 
klimatskärm och ventilation kan se olika ut för olika uppvärmningssystem. 
Genom att fastställa kostnadsoptimala energikrav för respektive 
byggnadskategori, uttryckta i primärenergital, skapas förutsättningar där 
olika uppvärmningssystem och andra tekniska lösningar konkurrerar med 
varandra på lika villkor. Byggreglerna ska även vara teknikneutrala.  

Det är Boverket som, med stöd av de principer som redovisats ovan, 
kommer att ta fram viktningsfaktorer för de olika energislagen i sina 
byggregler. Några detaljerade nivåer föreslås därför inte i denna 
promemoria. I förslaget till ändring av plan- och byggförordningen anges 
endast att viktningsfaktorer ska användas vid beräkningen av 
primärenergi. Det anges även att syftet är att viktningsfaktorerna ska bidra 
till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är 
fossilbränslebaserade. Sistnämnda formulering innebär att 
uppvärmningssystemet både ska vara hållbart i betydelsen effektivt  vilket 
är i enlighet med vad som anges om energieffektivitet i skrivelsen – och 
att det ska baseras på icke fossila bränslen. Formuleringen ger stöd åt 
Boverket att sätta en särskild viktningsfaktor på fossila bränslen. Detta 
innebär att viktningsfaktorn även kan bidra till den utfasning av fossila 
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bränslen som renoveringsstrategin i artikel 2 a i det omarbetade direktivet 
ska leda till l.  

En ytterligare ändring i plan- och byggförordningen är att ännu en del 
av direktivets definition av nära-nollenergibyggnad förs in i förordningen 
så att det blir tydligt att den mycket låga mängden energi som krävs i en 
nära-nollenergibyggnad i mycket hög grad bör tillföras energi från 
förnybara energikällor. 

5.2 Förtydliganden och redaktionella ändringar 

Förslag: Kravet på energihushållning och värmeisolering i 8 kap. 4 § 
första stycket 6 plan och bygglagen uttrycks tydligare genom att det 
anges att en byggnad ska vara utrustad med en klimatskärm som 
säkerställer god värmeisolering. Det införs en definition av klimatskärm 
som en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre 
av en byggnad från omvärlden avseende sådant som temperatur, ljud 
och fuktighet. Vidare förtydligas att vid beräkningen av en byggnads 
energiprestanda ska den energi som alstras i byggnaden eller på dess 
tomt även användas där för att kunna undantas. 

 
Skälen för förslaget: I samband med det pågående arbetet med 

genomförandet av nära-nollenergikraven i direktivet om byggnaders 
energiprestanda (som sker i flera steg) har Boverket uttryckt ett behov av 
vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i plan- och 
byggförordningen (2011:338). I definitionen av energiprestanda i 1 kap. 
3 a § i förordningen har myndigheten framfört att det bör förtydligas att 
den energi som får undantas från den levererade energin, dvs. energi från 
sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt, 
även ska användas där och inte får matas ut i elnätet. Bestämmelsen 
tillämpas redan i dag på detta sätt varför det föreslagna tillägget inte 
innebär någon förändring i sak. Ändringen behandlas även i den skrivelse 
som regeringen överlämnat till riksdagen.  

Boverket har även framfört att kravet på god värmeisolering skulle 
kunna uttryckas på ett tydligare sätt i plan- och byggförordningen. Av det 
skälet föreslås att 3 kap. 14 § 3 formuleras om så att det anges att en 
byggnad ska vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god 
värmeisolering. Avsikten är att bestämmelsen ska ha samma innebörd som 
tidigare. Det införs även en definition av begreppet klimatskärm i 1 kap. 
3 a § plan- och byggförordningen. Definitionen är likalydande med den 
formulering som Rikstermbanken har publicerat så när som på orden bland 
annat som är ersatta med sådant som. Definitionen är vedertagen i 
branschen. Avsikten är att definitionerna ska ha samma innebörd. 
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6 Konsekvenser 

Viktningsfaktorer 

Ett av förslagen i denna promemoria innebär att primärenergifaktorer ska 
ersättas av viktningsfaktorer vid beräkning av en byggnads energi-
prestanda. Detta görs eftersom avsikten är att beräkningsmetoden för 
faktorn ska ändras i syfte att uppnå en bättre styrning mot teknikneutralitet 
mellan hållbara uppvärmningssystem. Bestämmelsen i plan- och 
byggförordningen (2011:338) att övergå från primärenergifaktorer till 
viktningsfaktorer förväntas inte i sig få några effekter för byggföretagen, 
bostadsbyggandet eller miljön eftersom de specifika faktorerna och 
kravnivåerna kommer att finnas i föreskrifter som meddelas av Boverket. 
Konsekvenserna kommer därför att framgå av den konsekvensutredning 
som Boverket tar fram i samband med införandet av dessa regler.  

Förnybar energi 

I plan- och byggförordningen införs ett krav som förtydligar vikten av att 
ta hänsyn till förnybar energi vid framtagande av regler för nära-
nollenergibyggnader. Kravet har samma innebörd som artikel 2 p. 2 i 
direktivet. Detta medför ingen förändring i sak utan innebär att alla 
ingående delar i definitionen finns samlade i förordningen.  

Redaktionella ändringar och förtydliganden 

Den föreslagna bestämmelsen om att förnybar energi som alstras i en 
byggnad eller på dess tomt också ska användas där gör att den praxis som 
redan tillämpas införs i plan- och byggförordningen, vilket är 
tydliggörande.  

Att ändra formuleringen om att en byggnad ska ha en klimatskärm med 
god isoleringsförmåga och att införa en definition av termen klimatskärm 
medför att både begreppet, och kraven på klimatskärmen, blir tydligare. I 
övrigt bedöms förslaget i dessa delar inte leda till några konsekvenser.  

Administrativa konsekvenser   

Nya regler innebär alltid viss administrativ hantering. Förslaget till 
förändring i plan- och byggförordningen är dock av begränsad omfattning 
och bedöms inte innebära några nämnvärda administrativa insatser. 
Eventuella kostnader av förslagen ska därför hanteras inom beslutade 
ekonomiska ramar. 

Övrigt 

Förslagen påverkar inte andra myndigheter än Boverket. Förslagen 
påverkar inte heller domstolarna, den kommunala självstyrelsen, 
brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen, 
jämställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheten att nå de 
integrationspolitiska målen. 
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Skr. 2018/19:152 1 Ärendet  

I mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté i form av en 

parlamentariskt sammansatt kommission för översyn av energipolitiken 

(dir. 2015:25). Kommittén antog namnet Energikommissionen. Energi-

kommissionens uppdrag var att bl.a. ta fram underlag för en bred 

överenskommelse om energipolitiken med särskilt fokus på förhållandena 

för elförsörjningen efter åren 2025–2030. Den 10 juni 2016 slöts en ram-

överenskommelse om den svenska energipolitiken mellan Social-

demokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. 

Ramöverenskommelsen (även kallad energiöverenskommelsen) ligger 

till grund för de förslag och bedömningar som finns i Energi-

kommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 

2017:2). Betänkandet har remissbehandlats (dnr M2017/00026/Ee).  

I propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) föreslog 

regeringen nya energipolitiska mål samt redovisade sin bedömning av 

energipolitikens inriktning med utgångspunkt i de förslag och 

bedömningar som Energikommissionen redovisat i sitt betänkande. De 

bedömningar om systemgränsen för byggnaders energiprestanda som 

redovisades i betänkandet behandlades dock inte i propositionen. 

Regeringen aviserade i stället att man avsåg att återkomma till riksdagen i 

denna fråga i ett annat ärende. Regeringen överlämnar därför denna 

skrivelse till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för att kraven på 

byggnaders energiprestanda även i fortsättningen ska utgå från system-

gränsen levererad energi uttryckt i primärenergi. Regeringen gör vidare 

bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till 

teknikneutrala val av hållbara, dvs. icke-fossilbränslebaserade 

uppvärmningssystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra 

klimatskärm samt en effektiv elanvändning i uppvärmningen och att 

reglerna ska beakta effektutmaningen.    

2 Direktivet om byggnaders energi-

prestanda  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 

2002 om byggnaders energiprestanda antogs 2002 och har till syfte att 

förbättra byggnaders energiprestanda samtidigt som hänsyn tas till 

utomhusklimat och lokala förhållanden samt till krav på inomhusklimat 

och kostnadseffektivitet. Ett övergripande mål är att minska den energi 

som behövs för att uppfylla energibehovet vid normal användning av 
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byggnader. Direktivet reviderades 20101 och har återigen omarbetats 

20182.  

  Vid beräkningen av en byggnads energiprestanda ska de krav som finns 

i direktivet uppfyllas. I texterna nedan beskrivs bestämmelserna efter den 

senaste omarbetningen av direktivet. Det omarbetade direktivet ska vara 

genomfört senast den 10 mars 2020.  

Beräkning av en byggnads energiprestanda 

När en byggnads energiprestanda beräknas ska flera olika aspekter 

beaktas:  

 

• Systemgräns: Vad omfattas av beräkningen? 

• Primärenergi- eller viktningsfaktorer: Hur tas det hänsyn till 

energi som tillförs av olika energibärare? 

• Nivå: Vilken nivå ska energikraven för byggnader ha? 

 

I direktivet anges att medlemsstaterna ska ta fram en metod för 

beräkningen (artikel 3). Metoden ska följa den gemensamma allmänna 

ramen enligt bilaga I till direktivet. Minimikrav angående energiprestanda 

ska fastställas i avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer (minimikrav 

enligt artikel 4) både för nya byggnader (artikel 6) och befintliga 

byggnader (artikel 7). Den ska även finnas med i energideklarationen för 

en byggnad vilket framgår av definitionen av energicertifikat (i artikel 

2.12). 

Vad ska omfattas av systemgränsberäkningen? 

I första punkten första stycket i bilaga I till direktivet anges att en byggnads 

energiprestanda ska bestämmas på grundval av den beräknade eller 

faktiska energianvändningen och återspegla normal energianvändning för 

rumsuppvärmning, rumskylning, varmvatten för hushållsbruk, ventilation 

och fast belysning samt för andra installationssystem. 

I tredje punkten anges att metoden för beräkning av en byggnads energi-

prestanda ska fastställas med beaktande av åtminstone de faktorer som 

räknas upp i de efterföljande punkterna a–i. I punkten a) anges byggnadens 

termiska egenskaper. Därefter anges i punkterna b–i faktorer som rör 

installationer och andra funktioner i byggnaden.  

Hur ska hänsyn tas till energi som tillförs av olika energibärare? 

Enligt första punkten andra stycket i bilaga I till direktivet ska en byggnads 

energiprestanda uttryckas med en numerisk indikator för primärenergi-

användning i enheten kWh/m2 och år både för certifiering av energi-

prestanda (energideklarationsklassning) och för minimikraven för energi-

prestanda. Beräkningen av primärenergi ska, enligt andra punkten andra 

stycket i bilaga I, baseras på primärenergi- eller viktningsfaktorer. Vid 

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 

energiprestanda. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/844/EU av den 30 maj 2018 om ändring av 

direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet. 
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medlemsstaterna säkerställa att optimal energiprestanda för klimatskalet 

eftersträvas. I artikel 2 finns en definition av primärenergi. Primärenergi 

är energi från förnybara och icke-förnybara energikällor som inte har 

genomgått någon omvandling.  

Bilaga I innehåller också ett tillägg om att medlemsstaterna vid 

beräkningen av primärenergifaktorerna får beakta energi från förnybara 

energikällor som levereras genom energibäraren och energi från förnybara 

energikällor som produceras och används på plats, förutsatt att detta 

tillämpas på ett icke-diskriminerade sätt.  

Vilken nivå ska minimikraven ha? 

Enligt artikel 4 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se 

till att minimikrav avseende byggnaders eller byggnadsenheters energi-

prestanda fastställs i avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer. Nivån på 

energikraven ska ses över minst var femte år. En beskrivning av den 

jämförelsemetod som medlemsstaterna ska använda för beräkningen av 

kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för 

byggnader och byggnadselement finns i kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för 

beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energi-

prestanda för byggnader och byggnadselement. I riktlinjer till den 

delegerade förordningen beskrivs beräkningsstegen i detalj (riktlinjer 

bifogade till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av 

den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom att fastställa 

en ram för jämförbara metoder för beräkning av kostnadsoptimala nivåer 

för minimikrav avseende byggnaders och byggnadselements energi-

prestanda (2012/C 115/01). Av den delegerade förordningen framgår att 

minimikraven för byggnaders energiprestanda inte bör vara mer än 15 

procent lägre än den beräknade kostnadsoptimala nivån, men medlems-

länderna har flexibilitet att gå utöver vad som är kostnadsoptimalt. 

3 Systemgräns för byggnaders energi-

prestanda 

Systemgräns baserad på använd energi 

Använd energi (nettoenergi) ger information om byggnadens slutliga 

energibehov för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

fastighetsel, men säger inget om vilken energi som levereras till 

byggnaden eller effektiviteten i byggnadens installationssystem. För att 

styra energianvändningen inom systemgränsen använd energi ställs kraven 

på byggnadens isoleringsförmåga och täthet. Med energiprestandakrav 

som utgår från använd energi blir byggnadernas isoleringsförmåga 

styrande.  
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Funktionskrav och systemgränsen levererad energi 

År 1994 införde Sverige att nytt sätt att ställa krav på byggnader. I stället 

för att ha detaljerade krav infördes funktionskrav. Ett funktionskrav 

innebär att föreskriften innehåller ett definierat krav (en prestanda) som 

ska uppnås. Lösningen för att uppfylla kravet kan se olika ut. Syftet med 

att utforma reglerna som funktionskrav är att främja teknisk utveckling 

och konkurrens. För såväl byggnader som för hur energikraven kan 

uppfyllas innebär det att man kan arbeta med hög isoleringsförmåga på 

byggnadens klimatskärm och samtidigt arbeta med energieffektiva 

installationer (värmepumpar med hög verkningsgrad, ventilations-

anläggningar med värmeåtervinning och utnyttjande av andra effektiva 

installationer) för att byggnaden sammantaget ska få goda egenskaper när 

det gäller energieffektivitet.  

Systemgränsen levererad energi är i linje med principen att reglera med 

funktionskrav. Systemgränsen levererad energi ger information om den 

energi som årligen levereras till en byggnad för uppvärmning, komfort-

kyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Systemgränsen 

levererad energi innebär att gränsen, jämförd med använd energi, utvidgas 

och även omfattar byggnadens system för energitillförsel.  

Levererad energi beskriver byggnadens behov av tillförd energi. 

Omvandlingsförluster som sker i interna anläggningar i byggnaden och på 

tomten inkluderas, medan de som sker i anläggningar utanför tomten inte 

räknas in. 

Att energiprestandan ska uttryckas i primärenergi innebär att hänsyn tas 

till den totala energimängd som går åt för att producera den energi som 

levereras till byggnaden (utvinning av energiråvara, förädling, transporter, 

omvandling osv.). Den levererade energin delas upp i olika energibärare 

vars egenskaper beskrivs med hjälp av faktorer. 

De svenska energikraven i byggreglerna 

De svenska energiprestandakraven för byggnader finns i plan- och 

bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och i Bo-

verkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd – BFS 2011:6. År 2016 

beslutades även Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2016:12) 

om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande 

och ett normalår (BEN) i syfte att uppfylla kraven i det reviderade EU-

direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). I BEN finns 

bestämmelser om hur byggnadens energianvändning ska fastställas, dels 

vid beräkning, dels utifrån mätning.   

Byggreglerna har sedan 2006 utgått från systemgränsen levererad 

energi. Byggreglerna innehåller ett övergripande krav på byggnadens 

energiprestanda. År 2006 infördes särskilda krav på elvärmda byggnader. 

Kraven skärptes 2009, 2012 och 2015. Sedan juli 2017 anges prestandan 

med ett primärenergital som beräknas utifrån den levererade energin. 

Frågan om utformningen och beräkningen av primärenergifaktorer per 

energibärare har varit föremål för utredning hos Boverket sedan 2016. 

Energiprestandan beräknas enligt anvisningarna i direktivet om 

byggnaders energiprestanda och omfattar byggnadens energianvändning 

för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel och utrycks som ett primär-

energital med enheten kWh/m2 och år. Till kravet på energiprestanda finns 
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värmeisoleringsförmåga i form av en maximal genomsnittlig värme-

genomgångskoefficient (Um). Kravet garanterar att byggnaden har en viss 

bestämd isolerande förmåga, oavsett hur mycket energi som tillförs. Det 

andra kompletterande kravet ställs på den maximalt tillåtna installerade 

eleffekten för uppvärmning. Kravet innebär att det finns en gräns för hur 

stor sammanlagd eleffekt en byggnad får ha för att upprätthålla inomhus-

klimatet och produktionen av tappvarmvatten när behovet av eleffekt är 

som störst (vintertid). 

 

I Tabell 3.1 redovisas nuvarande energikrav och i Tabell 3.2 nuvarande 

primärenergifaktorer i Boverkets byggregler. 

 

 

4 Energikommissionens bedömningar i 

fråga om systemgränsen för byggnaders 

energiprestanda  

I betänkandet Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) gjorde 

Energikommissionen bedömningen att systemgränsen för byggnaders 

energiprestanda i Boverkets byggregler och definitionen av nära-

nollenergibyggnad bör fokusera på använd energi i stället för, som i dag, 

levererad energi. Även den parlamentariska Miljömålsberedningen gjorde 
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motsvarande ställningstagande i sitt delbetänkande (SOU 2016:47). 

Skälen som angavs i Energikommissionens betänkande var att befintlig 

systemgräns levererad energi gynnar individuella uppvärmningslösningar 

(t.ex. värmepumpar) framför gemensamma energisystem (t.ex. fjärr-

värme). Energikommissionen ansåg att byggreglerna bör vara neutrala till 

valet mellan el och fjärrvärme genom att fokusera på använd energi 

snarare än levererad energi. Energikommissionen framhöll att en system-

gräns som gynnar elbaserad uppvärmning riskerar att försämra effekt-

balansen i elsystemet vid hög andel direktverkande el eller gammal 

ineffektiv teknik, exempelvis feldimensionerade värmepumpar, eftersom 

elanvändningen riskerar att öka under redan ansträngda effektsituationer 

samtidigt som moderna värmepumpar med exempelvis varvtalsstyrning 

och värmelager kan bidra med viktiga lösningar vid ansträngda effekt-

situationer.  

Vidare gjorde Energikommissionen bedömningen att en effektiv 

användning av el och annan energi är gynnsam för såväl hushåll och 

företag som för det svenska elsystemet och att en effektivisering, framför 

allt vad gäller effekt, är särskilt viktig för att möta de framtida 

utmaningarna för det svenska elsystemet. Energikommissionen angav 

också i betänkandet att ett viktigt steg bör vara att se över regelverk på 

energiområdet och modifiera dem så att de är anpassade till effekt-

utmaningen, dvs. systemets förmåga att tillhandahålla effekt under årets 

alla timmar. Energikommissionen ansåg att en effektiv elanvändning och 

en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor är förutsättningar för att klara den 

framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar. Effektfrågan 

och frågan om en effektiv användning av energi behandlas i propositionen 

Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228).  

5 Energikraven ska bidra till en effektiv 

styrning och vara teknikneutrala  

Regeringens bedömning: Byggreglerna ska på ett kostnadseffektivt sätt 

bidra till långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och 

en effektiv elanvändning i uppvärmningen och beakta effektutmaningen. 

Byggreglerna ska vara neutrala till valet av hållbara, dvs. icke-fossil-

bränslebaserade uppvärmningssystem. Systemgränsen för byggnaders 

energiprestandakrav ska även i fortsättningen utgå från levererad energi 

uttryckt i primärenergi. Boverket och Statens energimyndighet 

(Energimyndigheten) ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag om hur ett 

kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. 

använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska 

konsekvenser. Boverket och Energimyndigheten ska vidare ges i uppdrag 

att genomföra kontrollstationer för att följa upp och utvärdera kraven på 

byggnaders energiprestanda. Energiprestandakraven ska beräknas med 

viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer men ska på samma sätt 

ta sikte på kostnadsoptimala nivåer. 
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regeringens. Energikommissionen gjorde bedömningen att systemgränsen 

för byggnaders energiprestanda och definitionen för nära-nollenergi-

byggnader bör fokusera på använd energi i stället för levererad energi.  

Remissinstanserna: Många remissinstanser har yttrat sig över Energi-

kommissionens förslag om systemgränsen för energikrav på nära-

nollenergibyggnader och en stor majoritet har tillstyrkt förslaget. Till dessa 

hör bland andra Länsstyrelsen i Hallands län, Karlshamns kommun, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Energiföretagen Sverige, 

Världsnaturfonden, Eon Sverige AB och Sveriges Allmännyttiga Bostads-

bolag AB (SABO). Länsstyrelsen i Hallands län anser att frågan om 

systemgränsen har bäring på effektproblematiken i elsystemet vid tillfällen 

med hög belastning och att det är en viktig fråga för konkurrenssituationen 

mellan exempelvis el och fjärrvärme. Sveriges Kommuner och Landsting 

anser att Boverkets byggregler är utformade så att de lättare uppnås med 

värmepumpar än med fjärrvärme. Energiföretagen Sverige framför att det 

är angeläget att energikraven i byggreglerna fokuserar på långsiktigt 

energieffektiva byggnader och inte på valet av uppvärmningslösning samt 

att energikraven bör räkna all tillförd energi till en byggnad lika oberoende 

av var den är producerad i energisystemet. E.on Sverige AB anser att 

Boverkets byggregler missgynnar energi som produceras utanför 

fastighetsgränsen. Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag AB (SABO) anser 

att systemgränsen använd energi sätter fokus på kvalitet och utformning 

av byggnaders klimatskal samtidigt som den innebär neutralitet mellan 

olika uppvärmningsformer. Boverket bedömer att systemgränsen levererad 

energi är den som bäst uppfyller kriterierna i direktivet om byggnaders 

energiprestanda. Verket anser vidare att systemgränsen levererad energi 

ger byggherren flexibilitet att arbeta både med klimatskalet och med 

installationerna samt att levererad energi också stämmer med formatet for 

byggreglerna (funktionskrav), där ett krav ställs på vad som ska uppnås 

men inte i detalj hur detta ska göras. Boverket framför även att valet av 

systemgräns kan få effekt på vilket energislag som gynnas men att denna 

ojämnhet kan uppvägas genom användandet av primärenergifaktorer. 

Energimyndigheten stöder i sitt remissyttrande Energikommissionens 

bedömning att Boverkets byggregler bör fokusera på använd energi. I 

skrivelser som kommit in efter remissförfarandet framför myndigheten 

dock att systemgränsen levererad energi bör läggas fast och att man 

därefter bör hitta vägar till det hållbara energisystemet. Som skäl för detta 

anger myndigheten att direktivet ställer krav på att en byggnads energi-

prestanda ska uttryckas med en numerisk indikator för primärenergi-

användning och att den endast är möjlig att beräkna med utgångspunkt i 

systemgränsen levererad energi. Myndigheten framför också att det efter 

revideringen är förenligt med direktivet att använda viktningsfaktorer, och 

att detta är en fördel eftersom sådana faktorer kan användas för att 

balansera icke önskvärda konsekvenser av systemgränsen levererad energi 

medan primärenergifaktorer för tankarna till något som går att bestämma 

på naturvetenskaplig grund (dnr M2018/02201/Ee och dnr I2019/00916-

38/E). Sveriges Byggindustrier ser det som ett problem att Boverket, EU-

kommissionen och Energikommissionen har olika syn på hur krav på 

energiprestanda ska ställas. Remissvaren finns tillgängliga i Miljö- och 

energidepartementet (dnr M2017/00026/Ee). 
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Skälen för regeringens bedömning  

Energipolitikens grundpelare är försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 

ekologisk hållbarhet. Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och 

hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning med 

låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Utmaningarna i energi-

politiken består till stor del av att balansera de tre grundpelarna för att nå 

önskat resultat. Vid utformningen av politiken måste Sverige som 

medlemsstat i EU även hålla sig inom de ramar som ges i olika EU-rätts-

akter. Bestämmelserna gällande byggnaders energiprestanda innehåller 

flera typer av krav och det är därför viktigt att se till helheten av dessa när 

enskilda delar diskuteras. Det väsentliga är att kravens samlade effekt styr 

mot önskad utveckling gällande både energisystemet och bostads- och 

byggnadspolitiken. Det innebär att kraven bl.a. behöver beakta målet för 

samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 

som är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt 

god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 

energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas.  

Värme i Sverige 

Sektorn bostäder och service, där ungefär 90 procent av energi-

användningen utgörs av bebyggelsens energibehov, använder energi 

främst i form av fjärrvärme, el och biobränslen. Den totala energi-

användningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, 

exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick till 80,5 

TWh under 2017 (inklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar ca 

98 TWh). Under 2017 användes 46,2 TWh fjärrvärme, 20,8 TWh el, 11,8 

TWh biobränsle och 1,8 TWh olja och gas för uppvärmning och varm-

vatten i bostäder och lokaler. Av denna energi användes ca 40 procent i 

småhus, 33 procent i flerbostadshus och 27 procent i lokaler. Sedan början 

av 2000-talet är de största förändringarna på den svenska värmemarknaden 

att olja för uppvärmning minskat kraftigt, att värmepumpar i stor 

omfattning ersatt direktverkande el och att användningen av fjärrvärme 

ökat något. 

Systemgränsen levererad energi 

Levererad energi är den systemgräns som infördes i byggreglerna vid 

genomförandet av det första direktivet om byggnaders energiprestanda. 

Under åren har anpassningar gjorts för att motsvara de krav som det om-

arbetade direktivet från 2010 ställer. Bl.a. har det gjorts anpassningar vid 

genomförandet av nära-nollenergikraven 2017. En nära-nollenergi-

byggnad definieras som en byggnad som har mycket hög energiprestanda, 

som bestäms i enlighet med bilaga I till direktivet om byggnaders energi-

prestanda. Nära-nollnivån ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer. 

Eftersom direktivet ställer krav på att byggnaders energiprestanda ska 

anges i primärenergi, är systemgränsen levererad energi den systemgräns 
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primärenergianvändningen utan att inkludera installationerna och deras 

omvandlingsförluster.  

Systemgränsen levererad energi som utgångspunkt för energikraven har 

utvecklats under många år och är väletablerad. Den levererade energin 

viktas med primärenergifaktorer sedan 2017. Systemgränsen omfattar 

såväl klimatskärm som installationer. Den är förenlig med direktivet om 

byggnaders energiprestanda och kan, tillsammans med övriga 

kompletterande energikrav på byggnader, på ett kostnadseffektivt sätt 

bidra till långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och 

en effektiv elanvändning i uppvärmningen. Den kan också möjliggöra 

byggregler som är neutrala till valet av hållbara, dvs. icke-fossilbränsle-

baserade uppvärmningssystem.  Energiprestandakraven bör därför även i 

fortsättningen sättas med utgångspunkt i levererad energi. Däremot kan 

vissa förändringar beträffande övriga energikrav övervägas för att system-

gränsen tillsammans med dessa kompletterande krav ska bidra till en 

kostnadsoptimal styrning. Det bör även genomföras regelbundna kontroll-

stationer för att säkerställa att avsedda effekter uppnås. 

Långsiktigt energieffektiva byggnader 

Utöver huvudkravet på en begränsad mängd levererad energi finns ett 

kompletterade krav i Boverkets föreskrifter på byggnadens klimatskärm i 

form av en maximal genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um). 

Syftet med det kompletterande kravet är att säkerställa att byggnaderna 

byggs med god värmeisolering och ett lågt effektbehov.  Kravet finns för 

att säkerställa att en byggnad har en god klimatskärm i de fall då kravet på 

primärenergianvändning (levererad energi) uppfylls t.ex. genom 

installationer med mycket hög prestanda, och det ska säkerställa att 

byggnaden får en bra klimatskärm som håller hela brukstiden. Detta är 

angeläget då en byggnads klimatskärm har en betydligt längre livslängd 

jämfört med installationer. Um är ett sammanvägt värde för isolerings-

förmågan hos väggar, fönster, dörrar, golv och tak. Det finns en övre gräns 

för tillåtet Um för de olika byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus 

och lokaler. Um-kravet ska ta sin utgångspunkt i avvägningen mellan 

kostnaden för ytterligare förbättring av klimatskärmen och nyttan av 

minskade uppvärmningskostnader över tid. Um-kravet för småhus och 

lokaler bör ses över för att tillgodose att byggnader blir långsiktigt energi-

effektiva. Boverket planerar att genomföra en sådan ändring av bygg-

reglerna.  

Energikommissionen har i sitt betänkande gjort bedömningen att 

systemgränsen bör fokusera på använd energi i stället för, som i dag, 

levererad energi. För att tillgodose detta ska Boverket och Energi-

myndigheten ges i uppdrag att ta fram ett förslag om hur ett 

kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. 

använd energi, ska utformas med beaktande av de samhällsekonomiska 

konsekvenserna. Uppdraget ska inte omfatta en översyn av huvudkravet 

som även fortsättningsvis ska vara baserat på systemgränsen levererad 

energi. Även behovet av andra kompletterande energikrav, exempelvis 

avseende solvärmelast, bör dock kunna utredas i detta sammanhang. En 

sådan utredning bör tillsättas snarast för att dess slutsatser ska kunna 
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omhändertas vid den första av de kontrollstationer som kommer att 

genomföras enligt nedan.    

Krav på installerad eleffekt 

I plan- och byggförordningen (2011:388) ställs krav på särskild 

hushållning med elenergi. Kravet specificeras i Boverkets byggregler och 

är formulerat som maximalt tillåten installerad eleffekt. Installerad 

eleffekt för uppvärmning definieras som den sammanlagda eleffekt som 

maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som 

behövs för att upprätthålla avsett inomhusklimat och tappvarmvatten-

produktion när byggnadens maximala effektbehov föreligger. Kravet har 

en grundnivå på 4,5 kW där tillägg kan tillåtas beroende på byggnadens 

storlek och var i Sverige byggnaden ligger. Följden av regleringen är att 

det i princip inte är möjligt att använda direktverkande el för uppvärmning 

av nya byggnader.  

Energikommissionen anger i sitt betänkande att ett viktigt steg bör vara 

att se över regelverk på energiområdet och modifiera dem så att de är 

anpassade till effektutmaningen, dvs. systemets förmåga att tillhandahålla 

effekt under årets alla timmar. Vidare anges att en effektiv elanvändning 

och en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor är förutsättningar för att klara 

den framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar. Energi-

kraven i byggreglerna bör utformas så att de bidrar till en effektiv 

elanvändning samt till kostnadsoptimalitet och beaktar effektutmaningen.   

Viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer 

I bilaga I till direktivet om byggnaders energiprestanda anges att 

beräkningen av primärenergital ska baseras på primärenergi- eller 

viktningsfaktorer per energibärare. Begreppet viktningsfaktor fanns inte 

med i den tidigare versionen av direktivet. Bedömningen är därför att 

begreppen inte är synonyma. Det framgår av bilaga I att såväl primär-

energi- som viktningsfaktorer kan baseras på nationella, regionala eller 

lokala viktade års- och eventuellt även säsongs- eller månadsmedelvärden 

eller på mer specifik information som görs tillgänglig för enskilda fjärr-

värmenät. Det framgår även av bilagan att medlemsstaten, vid 

tillämpningen av faktorerna i beräkningen av energiprestandan, ska 

säkerställa att en optimal energiprestanda på klimatskalet eftersträvas. 

Medlemsstaterna har således stor frihet att sätta primärenergi- eller 

viktningsfaktorer under förutsättning att man eftersträvar sistnämnda krav 

på klimatskalet. I fråga om primärenergifaktorer ligger det dock en 

begränsning i uttrycket primärenergi som i direktivet definieras som energi 

utan omvandling. Detta innebär att primärenergifaktorerna bestäms utifrån 

energiförluster i energisystemet.  

  I direktivet definieras inte vad som avses med viktningsfaktorer. Detta 

innebär att viktningsfaktorer till exempel bör kunna sättas för att 

eftersträva teknikneutralitet. Inriktningen är att viktningsfaktorer ska 

fastställas genom att byggnader i kostnadsoptimalt utförande med 

respektive uppvärmningssystem i nybyggnation ges samma primär-

energital. Nivån på primärenergitalen bestäms utifrån beräkningar av 

kostnadsoptimalitet. Det kostnadsoptimala utförandet avseende klimat-

skärm och ventilation kan se olika ut för olika uppvärmningssystem. 



  

  

13 

Skr. 2018/19:152 Genom att fastställa kostnadsoptimala energikrav för respektive 

byggnadskategori, uttryckta i primärenergital, skapas förutsättningar där 

olika uppvärmningssystem och andra tekniska lösningar konkurrerar med 

varandra på lika villkor. Byggreglerna ska vara neutrala till valet av 

hållbara, dvs. icke-fossilbränslebaserade uppvärmningssystem. Eftersom 

det finns ett behov av den styrning som införandet av viktningsfaktorer 

skulle möjliggöra bör sådana faktorer ersätta nuvarande primär-

energifaktorer. Att övergå från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer 

vid beräkningen av energiprestanda kräver ändringar i plan- och bygg-

förordningen. Regeringen avser att återkomma med förslag om sådana 

ändringar. 

Förnybar energi som alstras inom en byggnads tomtgräns 

I plan- och byggförordningen (2011:338) anges att energiprestanda är den 

mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, 

ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av en byggnad, 

undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i 

byggnaden eller på dess tomt. Dessa tekniska lösningar är delar av 

byggnadens installationssystem. Genom det omarbetade direktivet får 

medlemsstaterna frihet att välja om energi från förnybara energikällor som 

levereras genom energibäraren och energi från förnybara energikällor som 

produceras och används på plats ska beaktas. Om sådan energi beaktas, är 

det en förutsättning att det sker på ett icke-diskriminerande sätt. 

Bestämmelsen i plan- och byggförordningen om att förnybar energi som 

alstras i en byggnad eller på dess tomt får räknas bort har funnits sedan 

2006 i Boverkets byggregler och blev inarbetad i förordningen vid 

genomförandet av direktivets nära-nollenergikrav. Ändrar man på den 

bestämmelsen behöver en större översyn av systemet göras. Det är dock 

angeläget att det säkerställs att konkurrensneutraliteten mellan hållbara, 

dvs. icke-fossilbränslebaserade, uppvärmningssystem inte snedvrids av 

reglerna om undantag för förnybar energi som alstras inom byggnadens 

tomtgräns. Till exempel kan en byggnad med fjärrvärme ha solfångare i 

stället för solceller för att minska mängden levererad energi och få bättre 

energiprestanda.  De viktningsfaktorer som enligt planeringen ska införas 

syftar till att neutralisera oönskade effekter på konkurrenssituationen. En 

ändring i plan- och byggförordningen som tydliggör att den energi som 

alstras inom en byggnads tomtgräns även ska användas i byggnaden eller 

på dess tomt för att få beaktas vid beräkning av energiprestandan planeras 

också. Att dessa åtgärder ger önskad effekt bör dock följas upp inom 

ramen för den kontrollstation som planeras till 2022, se nedan.  

Det finns även en begränsning i maximalt installerad eleffekt och en 

begränsning i klimatskärmens genomsnittliga värmegångskoefficient (Um) 

som säkerställer att klimatskärmen är tillräckligt bra även på vintern för 

det fall att exempelvis solceller finns på byggnaden. Som ovan nämnts 

kommer Um-kraven att ses över. Boverket och Energimyndigheten ska 

även få i uppdrag att ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav 

som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. använd energi, ska utformas 

med hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser. Dessa åtgärder 

kommer att ytterligare säkerställa att byggnaderna blir energieffektiva.  
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Kontrollstationer 

För att byggreglerna och energideklarationerna för byggnader på ett 

kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, dvs. 

icke-fossilbränslebaserade uppvärmningssystem, långsiktigt energi-

effektiva byggnader med bra klimatskärm samt en effektiv elanvändning i 

uppvärmningen och beakta effektutmaningen behöver de följas upp och 

utvärderas regelbundet. Av direktivet följer att medlemsstaterna ska 

beräkna kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven och 

rapportera dessa till kommissionen vart femte år. De nationella 

uppföljningarna och utvärderingarna bör dock göras med tätare intervall, 

den första kontrollstationen bör genomföras 2022, dvs. två år efter att det 

omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda har genomförts. 

Därefter bör kontrollstationer genomföras minst vart tredje år. Boverket 

bör i samråd med Energimyndigheten ges i uppdrag att genomföra sådana 

kontrollstationer där även berörda branscher ska höras. 
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 Boverket 

Sammanfattning  

Denna konsekvensutredning avser ändringar i avsnitt 5 och 9 i Boverkets 

byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, och de konse-

kvenser som förslagen förväntas medföra.  

Konsekvensutredningen är uppdelad i två kapitel efter ämnesområde. I 

det första kapitlet behandlas regler om boendesprinkler (avsnitt 5:2522 i 

BBR) och i det andra kapitlet behandlas regler om energihushållning (av-

snitt 9 i BBR). I ett tredje kapitel Författningsändringar med kommenta-

rer beskrivs samlat bakgrund, motiv och konsekvenser för de enskilda 

ändringarna. 

Avsnitt 5:2522, boendesprinkler 
I BBR finns regler om hur boendesprinklersystem kan utformas. Bover-

ket hänvisar till en nordisk standard, SS 883001, för att verifiera tillför-

lighet och förmåga hos systemen. Den nordiska standarden har upphävts 

eftersom den har ersatts av en europeisk standard för boendesprinkler: 

SS-EN 16925. Med anledning av detta behöver hänvisningen i BBR änd-

ras till den nya standarden. Genom att komplettera hänvisningen till den 

nya standarden med allmänna råd för vissa väsentliga parametrar som 

vattentäthet uppnås motsvarande säkerhetsnivå som idag. 

Avsnitt 9, energihushållning 

Boverket föreslår att primärenergifaktorer ändras till viktningsfaktorer för 

energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Primär-

energital behålls som mått på byggnadens energiprestanda. Viktningsfak-

torerna tas fram enligt ett kostnadsoptimalt angreppssätt och ger möjlig-

het att ta hänsyn till teknikneutralitet och till andel förnybar energi i ener-

gibäraren. Förslaget grundas på en föreslagen ändring i plan- och bygg-

förordningen. Viktningsfaktorer föreslås enligt tabell 1. 

Tabell 1: Förslagna viktningsfaktorer 

Energibärare  Viktningsfaktor 

El 1,8 

Fjärrvärme 0,7 

Fjärrkyla 0,6 

Biobränsle 0,6 

Olja 1,8 

Gas 1,8 
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Boverket föreslår ändrade kravnivåer för primärenergital enligt tabell 2. 

Boverket föreslår även en viss skärpning av ventilationstillägget. 

Tabell 2: Föreslagna krav – högsta tillåtna primärenergital 

 Primärenergital EPpet  

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Småhus  90 

Flerbostadshus 75 

Lokaler 70 

Krav på högsta tillåtna primärenergital gäller inte småhus och lokaler mindre än 

50 m
2
. 

 

Kraven för klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

föreslås skärpas för småhus och lokaler enligt tabell 3. 

Tabell 3 Föreslagna krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångs-

koefficient, Um 

Byggnadskategori  Um (W/m
2
K)  

Småhus  0,30  

Flerbostadshus  0,40 (oförändrad) 

Lokaler  0,50 

Krav på Um för småhus och lokaler mindre än 50 m
2
 är oförändrat. 

 

Utöver ändringarna av viktningsfaktorer och kravnivå föreslår Boverket 

ändring av gränsvärden för specifik fläkteffekt i ett allmänt råd, och att en 

ny definition av byggnadens installationssystem införs i BBR. Därtill 

görs följdändringar och mindre justeringar av förtydligande skäl. 

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 med ett 

års övergångstid.  
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1 Regler om boendesprinkler 

1.1 Övergripande svar på frågor 
enligt konsekvensutrednings-
förordningen 

Beskrivning av problemet och vad Boverket vill 
uppnå 
Boendesprinkler är en typ av vattensprinklersystem som i huvudsak är 

anpassat för att ge ett personskydd med hänsyn till de förutsättningar som 

råder i vanliga bostäder och liknande utrymmen. BBR ställer krav på att 

behovsprövade särskilda boenden för personer med nedsatt förmåga att 

själva sätta sig i säkerhet förses med boendesprinkler. Dessutom kan 

vissa föreskrifter i avsnittet om brandskydd uppfyllas i bostäder med 

hjälp av boendesprinkler.  

I BBR finns regler om hur boendesprinklersystem kan utformas. Bover-

ket hänvisar till en nordisk standard, SS 883001, för att verifiera tillför-

lighet och förmåga hos systemen. Den nordiska standarden har upphävts 

eftersom den har ersatts av en europeisk standard för boendesprinkler: 

SS-EN 16925. Med anledning av detta behöver hänvisningen i BBR änd-

ras till den nya standarden. Genom att komplettera hänvisningen till den 

nya standarden med allmänna råd för vissa väsentliga parametrar som 

vattentäthet uppnås motsvarande säkerhetsnivå som idag. 

Beskrivning av alternativa lösningar för det Boverket 
vill uppnå och vilka effekterna blir om någon 
reglering inte kommer till stånd 
Alternativet är att låta hänvisningen till den upphävda standarden vara 

kvar i BBR. Effekten av detta skulle bli att det är svårt att veta vilka reg-

ler och vilken säkerhetsnivå som gäller. Detta eftersom hänvisning står i 

allmänt råd och det är möjligt för den enskilda att välja att tillämpa den 

nya europeiska standarden och själv avgöra vilka skillnader som är vä-

sentliga för att uppnå föreskriftens krav.  

Sprinklerbranschen är en bransch som traditionellt varit mycket upp-

byggd kring standarder och andra typer av riktlinjer. Att fortsatt hänvisa 

till en upphävd nordisk standard när det finns en gällande europeisk stan-

dard på samma område skulle vara pedagogiskt svårt och kräva effektiva 
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informationsinsatser för att inte riskera att den nya standarden används på 

ett sätt som inte motsvarar tidigare gällande säkerhetsnivå.  

Uppgifter om vilka berörs av regleringen 
Huvudsakligen berörs projektörer, installatörer och besiktningsmän som 

är specialiserade på sprinklersystem. Ändringen berör dock i viss mån 

samtliga bygg- och entreprenadföretag som åtar sig bygg-, installations- 

och konstruktionsarbeten, arkitekter, byggherrar, projektörer, brandkon-

sulter och andra aktörer som är verksamma i byggsektorn. Även centrala 

myndigheter, kommuner, länsstyrelser samt utbildnings- och informat-

ionsföretag berörs i mindre omfattning. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens 
beslutanderätt grundar sig på 
Boverkets byggregler utgör tillämpningsföreskrifter till PBL och PBF. 

Bemyndigandet till föreskrifterna i avsnitt 5 i Boverkets byggregler, 

BBR, finns i 10 kap. 3 § 2 PBF. I aktuellt fall ändras enbart det allmänna 

rådet till BBR 5:2522, vilket i sig inte kräver något särskilt bemyndi-

gande då myndigheten generellt har rätt att meddela allmänna råd inom 

sitt verksamhetsområde.  

Uppgifter om kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser regleringen medför 
Kostnaderna för projektering och utförande av boendesprinklersystem 

blir i princip oförändrade. I viss mån får ändringen dock initiala kost-

nadskonsekvenser för i huvudsak företag verksamma inom projektering, 

installation och besiktning av sprinklersystem eftersom de behöver inför-

skaffa kunskap om den nya standarden. Standarden i sig kostar också runt 

1000 kr. 

För övriga sekundärt berörda aktörer som byggherrar och byggentrepre-

nörer bedöms inte ändringen få några kostnadskonsekvenser. De är nor-

malt ej heller i behov av att införskaffa den nya standarden.  

Regleringens överensstämmelse med EU-rätten 
Regleringen överensstämmer med EU-rätten. Det ligger inom medlems-

ländernas ansvarsområde att ha nationella byggregler och bestämma de-

ras säkerhetsnivå. Reglerna får dock ej vara handelshindrande. 
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Boverket bedömer att ändringen ska anmälas enligt EU:s anmälningsdi-

rektiv.
1
 

Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av 
speciella informationsinsatser 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 samtidigt med övriga re-

geländringar inom ramen för denna remiss. De ändrade reglerna i denna 

del bedöms emellertid inte vara av sådan karaktär att övergångsbestäm-

melser behöver tillämpas. Några särskilda informationsinsatser utöver 

publicering på Boverkets webplats bedöms inte vara nödvändiga. 

Antalet företag som berörs, vilka branscher 
företagen är verksamma i samt storleken på 
företagen 
Antalet företag verksamma inom projektering, installation och besiktning 

av sprinklersystem uppskattas utifrån medlemskap i branschföreningar, 

såsom Sprinklerfrämjandet, vara något hundratal. De flesta av dessa är 

små till medelstora företag. I enstaka fall berörs även större företag, men 

det är i så fall enbart en mindre avdelning inom det företaget som arbetar 

med sprinklerverksamhet. 

Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 
företagen och vad regleringen innebär för 
företagens administrativa kostnader 
Kostnader kommer att uppstå för att införskaffa kunskap och kompetens 

om den nya standarden. Den nya och den gamla standarden är dock lik-

nande i fråga om disposition, metoder m.m. och kostnadskonsekvenserna 

bedöms därför vara begränsade. Det kan dock antas att viss tidsåtgång 

kommer att bli nödvändig för exempelvis inläsning, deltagande i utbild-

ningar och liknande. 

Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen 
medför för företagen och vilka förändringar i 
verksamheten som företagen kan behöva vidta 
Inga utöver det som beskrivits under kostnadskonsekvenser och tidsåt-

gång. 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster.   
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I vilken utsträckning regleringen kan komma att 
påverka konkurrensförhållandena för företagen 
Genom att hänvisa till den nya europeiska standarden med komplette-

rande reglering i BBR blir det tydligt vilka regler och vilken säkerhets-

nivå som gäller. Detta förväntas medföra en förbättrad konkurrenssituat-

ion. 

Hur regleringen i andra avseenden kan komma att 
påverka företagen 
Inga andra avseenden som kan komma att påverka företagen har identifi-

erats. 

Om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid 
reglernas utformning 
Ändringen förväntas få likartade konsekvenser för såväl små som stora 

företag. 
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1.2 Övriga konsekvenser 

Boverket bedömer att ändringarna inte har några särskilda konsekvenser 

med avseende på personer med funktionsnedsättningar, barn och ungdo-

mar, äldre, integration, boendesegregation eller jämställdhet.
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2 Regler om energihushållning 

2.1 Inledning 

Konsekvensutredningen avser i denna del ändringar i energihushållnings-

reglerna i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, 

BBR, avsnitt 9. Föreskrifterna är tillämpningsföreskrifter till kraven i 

plan- och byggförordningen
 
(2011:338), PBF, om energihushållning och 

värmeisolering.  

I BBR ställs minimikrav på byggnaders energiprestanda. Energiprestan-

dan uttrycks här som ett primärenergital, vilket är en viktad energipre-

standaindikator. Viktningen görs idag genom så kallade primärenergifak-

torer för olika energibärare.  

Boverket föreslår i denna remiss att energiprestandan ska beräknas med 

viktningsfaktorer istället för primärenergifaktorer för de olika energibä-

rarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas som levereras till 

byggnaden. Boverket föreslår även ändrade nivåer för minimikrav på 

energiprestanda uttryckt i primärenergital samt ändring av de tillhörande 

ventilationstilläggen. Kravnivån för genomsnittlig värmegenomgångsko-

efficient (Um) föreslås också ändras för småhus och lokaler. Därtill före-

slås att vissa definitioner införs och andra följdändringar. 

Efter inledningen beskriver konsekvensutredningen dagens regler och ger 

en problembeskrivning och motiv till ändringarna i avsnitt 2.2 och 2.3. 

Därefter beskrivs de föreslagna ändringarna i avsnitt 2.4 och resonemang 

kring alternativa lösningar i avsnitt 2.5. Konsekvenser av de föreslagna 

ändringarna redogörs för i avsnitt 2.6. I kapitel 3 finns författningsänd-

ringar med kommentarer. Avslutningsvis finns fördjupad information i 

bilaga 1-6. 

Bakgrund  
Energihushållningsreglerna i PBF och BBR har sin grund i ett EU-

direktiv om byggnaders energiprestanda
2
. Diskussionen om hur energi-

prestandadirektivets krav ska införas i svenska regler och hur direktivets 

begrepp nära-nollenergibyggnad ska tolkas har pågått länge i Sverige. För 

                                                 
2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 

energiprestanda med ändringar genom Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 

2018/844 av den 30 maj 2018 
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att sätta de ändringar Boverket föreslår i denna remiss i ett sammanhang 

ges en kort bakgrund om energiprestandadirektivet och tidigare remiss-

förslag samt förutsättningar för aktuellt remissförslag. Senare beskrivs 

hur förslaget tagits fram och vilka avgränsningar som gjorts i arbetet.  

Energiprestandadirektivet 

Energiprestandadirektivet har utarbetats för att utveckla ett hållbart, kon-

kurrenskraftigt och säkert energisystem inom EU där fossila bränslen fa-

sas ut senast 2050. I motiven till direktivet lyfts EU:s mål att minska ut-

släppen av växthusgaser, att öka andelen förnybar energi som används 

och att göra energieffektiviseringar i bebyggelsen. Vidare anges att med-

lemsstaterna bör eftersträva balans mellan utfasning av fossila bränslen 

från energiförsörjningen och minskad slutlig energianvändning men att 

denna omställning ska grundas på kostnadseffektiva investeringar. I änd-

ringsdirektivet från 2018 görs en tydlig koppling till Parisavtalet om kli-

matförändringar.  

Direktivet anger att byggnader ska vara så kallade nära-

nollenergibyggnader och ger bland annat förutsättningar för hur energi-

prestanda för byggnader ska beräknas och hur minimikrav ska fastställas. 

Enligt direktivet ska energiprestanda uttryckas med en numerisk indikator 

för primärenergianvändning i kWh/(m
2
 och år). Energiprestandadirektivet 

ändrades 2018. Numera anges att beräkningen av primärenergi ska base-

ras på primärenergi- eller viktningsfaktorer per energibärare.  

Denna ändring har möjliggjort för medlemsstaterna att välja viktningsfak-

torer i stället för primärenergifaktorer. I regeringens skrivelse till riksda-

gen om byggnaders energiprestanda (Skr. 2018/19:152) fastställdes att 

byggnaders energiprestanda skulle beräknas med viktningsfaktorer i stäl-

let för primärenergifaktorer i Sverige. Ändringar i enlighet med detta fö-

reslås av regeringen i PBF, diarienummer Fi2019/02656/BB
3
. I denna 

remiss föreslår Boverket att energiprestanda ska beräknas med viktnings-

faktorer istället för med primärenergifaktorer i BBR, i enlighet med för-

slaget på ändring i PBF. Viktningsfaktorerna är framtagna utifrån ett 

kostnadsoptimalt angreppssätt med hänsyn tagen till teknikneutralitet och 

andelen förnybar energi i olika energibärare.  

Tidigare ändringar 

För att uppfylla energiprestandadirektivets krav ändrades PBF den 1 april 

2017 till att byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader med mycket 

                                                 
3
 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-

byggforordningen/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
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hög energiprestanda uttryckt som primärenergi beräknad med en primär-

energifaktor per energibärare. Därefter ändrades systematiken i BBR till 

att minimikrav ställs i primärenergital, som är ett viktat energiprestanda-

mått beräknat med primärenergifaktorer för energibärarna el, fjärrvärme, 

fjärrkyla, olja och gas. Vid ändringen bestämdes primärenergifaktorerna 

så att kravnivåerna i princip skulle motsvara de gällande kravnivåerna i 

BBR. Avsikten var att faktorerna och kravnivåerna sedan skulle ändras, 

efter att dessa utretts ytterligare. Ändringarna infördes i BBR genom Bo-

verkets föreskrifter (2017:5) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – 

föreskrifter och allmänna råd. Tillsammans med ändringen remitterade 

Boverket även ett förslag på energikrav avseende 2021 för att avisera 

kommande skärpningar av kraven på energihushållning i BBR.
4
 I remis-

sen föreslogs både ändrade kravnivåer och ändrade primärenergifaktorer. 

Dessa förslag utreddes vidare, och ett nytt förslag på ändringar i avsnitt 9 

BBR remitterades under våren 2018.
5
 I det förslaget hade värdena för 

primärenergifaktorerna för el, fjärrvärme, fjärrkyla, olja och gas differen-

tierats ytterligare. Boverkets förslag avstyrktes och möttes av kritik från 

remissinstanserna.  

De ändringar som föreslogs under våren 2018 ersätts i sin helhet av för-

slagen i denna remiss. Denna konsekvensutredning och förslag till änd-

ringar i BBR ska därför läsas självständigt.  

Sammanfattning av Boverkets remissförslag våren 2018 

Här sammanfattas de ändringar som Boverket föreslog våren 2018 över-

siktligt, för att kunna jämföras med aktuellt förslag. Den fullständiga 

konsekvensutredningen finns på Boverkets hemsida.
6
 Boverkets remisser 

finns samlade under rubriken Lag och rätt, där även äldre remisser finns.  

Boverket föreslog i remissförslaget våren 2018 primärenergifaktorer som 

baserades på ett strikt primärenergiperspektiv. Faktorerna skulle i möjlig-

aste mån avspegla energiförsörjningen från år 2021. De föreslagna primä-

renergifaktorerna framgår av tabell 4.  

 

 

                                                 
4
 Boverkets förslag till ändrade föreskrifter  i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter 

och allmänna råd, BBR (B), januari 2017  
5
 Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter 

och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9, mars 2018 
6
 https://www.boverket.se/contentassets/ac528c243fed4ee4ab08cf27e04a7eeb/ 

konsekvensutredning-bbr---remiss.pdf   

https://www.boverket.se/contentassets/ac528c243fed4ee4ab08cf27e04a7eeb/konsekvensutredning-bbr---remiss.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/ac528c243fed4ee4ab08cf27e04a7eeb/konsekvensutredning-bbr---remiss.pdf
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Tabell 4: Tidigare förslag till primärenergifaktorer i BBR 

Energislag Primärenergifaktor (PE) 

El 1,85 

Fjärrvärme 0,95 

Fjärrkyla 0,62 

Biobränsle 1,05 

Olja 1,11 

Gas 1,09 

 

Liksom i gällande BBR ställdes krav i primärenergital. Kravnivåerna som 

föreslogs fastställdes med hänsyn tagen till de nivåer som bedömdes 

skulle vara kostnadsoptimala år 2021. Till detta föreslogs en areakorrekt-

ion för mindre småhus införas. De föreslagna kravnivåerna finns i ta-

bell 5. 

Tabell 5: Tidigare förslag till kravnivå i primärenergital 

 Tidigare föreslagen nivå  

primärenergital EPpet  

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Småhus  80  

Småhus 90-130 m
2
 80-90 

Småhus 50-90 m
2
 90 

Flerbostadshus  78 

Lokaler 65 

 

Boverket föreslog att det ventilationstillägg som får göras vid ökat behov 

av ventilationsflöde av hygieniska skäl skulle reduceras. Reduktionen fö-

reslogs som följd av förbättrade prestanda i tekniken på marknaden för 

värmeåtervinning.  

Kravet på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um 

föreslogs skärpas till de nivåer som framgår av tabellen nedan. 

Tabell 6 Tidigare förslag till krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenom-

gångskoefficient, Um 

Byggnadskategori  Um (W/m
2
K)  

Småhus  0,30  

Flerbostadshus  0,35  

Lokaler  0,40  
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Storleken på den maximalt tillåtna installerade eleffekten föreslogs an-

passas till de i övrigt skärpta energikraven. Förslaget innebar en viss 

skärpning för vissa byggnader. 

Boverket föreslog också små ändringar i de geografiska justeringsfak-

torerna, främst för kommuner i Norrland och längs väst- och sydkusten. I 

sydligaste Sverige fick några kommuner en sänkt geografisk justerings-

faktor medan den ökade i en del kommuner i Norrland.  

Slutligen föreslogs nya värden på specifik fläkteffekt för ventilationssy-

stem. De föreslagna ändringarna var avsedda som en anpassning till tek-

nikutvecklingen på marknaden.  

Jämförelse med aktuellt förslag 

Boverket har utrett förslag till ändringar i energihushållningsreglerna vi-

dare. Istället för primärenergifaktorer föreslår Boverket nu viktningsfak-

torer, och även nya kravnivåer föreslås. 

Att jämföra kravnivåerna mellan de två remissförslagen är komplicerat. 

Viktningsfaktorernas storlek och inbördes relationer påverkar hur kravni-

vån förhåller sig till kostnadsoptimala nivåer för olika byggnader.  Utfal-

let skiljer sig mellan olika byggnader med olika uppvärmningssystem.  

Generellt sett kan sägas att de kravskärpningar som föreslås nu inte är 

lika kraftiga som tidigare. I aktuell remiss föreslås ingen areakorrektion 

för kravnivån för mindre småhus. Boverket föreslår inte heller någon änd-

ring av maximalt tillåten installerad eleffekt.  

Kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um ändras i aktu-

ellt remissförslag. För flerbostadshus föreslås ingen skärpning av kravet. 

Boverket föreslår inte heller någon ändring av de geografiska justerings-

faktorerna.  

Däremot är förslagen till ändring av ventilationstillägg och specifik fläkt-

effekt för installationssystem desamma i aktuell remiss som i Boverkets 

tidigare remiss.  

Förutsättningar för aktuellt remissförslag 
Energiprestandadirektivet ändrades i maj 2018. Bland annat har formule-

ringarna om hur medlemsstaterna i EU ska uttrycka byggnaders energi-

prestanda ändrats. Numera anges att beräkningen av primärenergi ska ba-

seras på primärenergi- eller viktningsfaktorer per energibärare. 



Konsekvensutredning BFS 2020:XX 17 

 Boverket 

Den 13 juni 2019 tog regeringen beslut om en skrivelse om byggnaders 

energiprestanda
7
 för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 

Energipolitikens inriktning. Som en del i arbetet med att genomföra över-

enskommelsen har genomförandegruppen nu enats om synen på byggna-

ders energikrav, vilket är grunden för den skrivelse regeringen överläm-

nat till riksdagen. 

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggna-

ders energiprestanda och gör även bedömningen att byggreglerna på ett 

kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara upp-

värmningssystem och energieffektiva byggnader. Regeringen gör också 

bedömningen att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att 

viktningsfaktorer på ett bättre sätt kan styra mot byggregler som är tek-

nikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem. Samtidigt som vikt-

ningsfaktorer kan ta hänsyn till Sveriges specifika situation med en redan 

mycket hög andel förnybar energi i flera energibärare. 

Efter skrivelsen har en ändring i PBF
8
 föreslagits så att primärenergitalet 

ska beräknas med viktningsfaktorer per energibärare istället för med pri-

märenergifaktorer.  

Med detta öppnades möjligheter till andra angreppssätt för att beräkna 

byggnaders energiprestanda. Boverket har därför utrett ett nytt förslag till 

ändringar i avsnitt 9 BBR. I utredningen har Boverket tagit hänsyn till de 

remissvar som inlämnades i den senaste remissen våren 2018 och haft vi-

dare dialog med branschen.  

Arbetsmetod och remissförfarande 
I utredningsarbetet har Boverket strävat efter att ha en öppen dialog med 

branschen. Det har hållits fördjupade dialogmöten med branschaktörer, 

och ett seminarium om metod för att fastställa faktorer för att vikta olika 

energislag. Förslaget har också stämts av med Energimyndigheten under 

arbetets gång. Även Regeringskansliet har hållit en workshop med bran-

schaktörer om systemgränsfrågan där Boverket och Energimyndigheten 

deltagit. 

Till en början utredde Boverket två förslag parallellt – ett förslag med 

primärenergifaktorer utreddes ytterligare och ett nytt förslag med vikt-

ningsfaktorer togs fram. Förslaget med viktningsfaktorer innebar ett annat 

angreppssätt, där relationen mellan viktningsfaktorerna för olika energi-

bärare blir avgörande. Utgångspunkten för att ta fram viktningsfaktorer är 

                                                 
7
 Regeringens skrivelse 2018/19:152 Byggnaders energiprestanda. 

8
 Diarienummer: Fi2019/02656/BB 
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beräkningar av kostnadsoptimala byggnader. Angreppssättet är friare än 

angreppssättet med primärenergifaktorer och ger möjlighet att ta hänsyn 

till avväganden om teknikneutralitet och att främja användning av förny-

bar energi. Principiella utgångspunkter för viktningsfaktorer och andra 

avväganden har diskuterats med branschaktörer vid ovan nämnda möten. 

Även utkast till nya primärenergifaktorer respektive viktningsfaktorer har 

redovisats och diskuterats. 

Innan slutligt beslut om ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning tas ska 

föreskrifterna anmälas till Kommerskollegium för vidare anmälan till 

EU-kommissionen.
9
 Denna anmälningsprocedur krävs för tekniska före-

skrifter och är till för att bevaka den fria varurörligheten på den gemen-

samma marknaden inom unionen. Anmälningsproceduren är ett slags 

gemensamt remissförfarande där kommissionen och andra medlemsstater 

får möjlighet att komma med synpunkter på svenska regler. 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 med övergångsbe-

stämmelser till den 1 juli 2021.  

Boverkets bemyndigande 
Boverkets byggregler utgör tillämpningsföreskrifter till plan- och byggla-

gen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av be-

stämmelserna om egenskapskrav avseende energihushållning och värmei-

solering i 3 kap. 14 § PBF. Detta framgår av 10 kap. 3 § 7 PBF. 

En ändring har föreslagits i 3 kap. 14 § PBF. De ändringar Boverket före-

slår i denna remiss är avhängiga att ändringen i PBF beslutas enligt för-

slaget.  

Denna konsekvensutredning är framtagen i enlighet med förordning 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Avgränsningar 
Boverket begränsar ändringen av energihushållningsreglerna i BBR till i 

huvudsak de ändringar som är nödvändiga till följd av ändringar i energi-

prestandadirektivet och de ändringar som föreslagits i PBF. I den av-

gränsningen har Boverket tagit i beaktande det regeringsuppdrag som 

Boverket mottog i juni om att se över myndighetens bygg- och konstrukt-

ionsregler i sin helhet. Medan det arbetet pågår är Boverkets inställning 

                                                 
9
 6§ förordning (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighets-

föreskrifter KFS 2008:1.  
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att alltför stora ändringar i BBR ska undvikas för att reglerna inte ska 

ändras med korta intervaller. Ytterligare ett skäl att avgränsa ändringsför-

slagen i denna remiss är det arbete som Kommittén för modernare bygg-

regler utför med att se över bygg- och konstruktionsregler.
10

  Kommittén 

för modernare byggregler ska redovisa sitt slutbetänkande den 13 decem-

ber 2019. 

Boverket har med detta i åtanke valt att i nuläget behålla strukturen i de 

energikrav som ställs i BBR avsnitt 9 Energihushållning. Energikraven 

utgörs av funktionskrav på byggnadens primärenergianvändning och med 

kompletterande krav på byggnadens klimatskärm i form av den genom-

snittliga värmegenomgångskoefficienten samt ett krav på maximalt in-

stallerad eleffekt.   

                                                 
10

 SOU N 2017:05 som slutredovisas 13 dec 2019 
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2.2 Beskrivning av dagens regler 

I detta kapitel beskrivs de gällande energihushållningsreglerna för bygg-

nader i avsnitt 9 BBR.  Boverkets föreskrifter om energihushållning base-

ras på PBL
11

, PBF
12

 och EU:s energiprestandadirektiv
13

. I dessa regler 

specificeras vilka krav som ska ställas på byggnaders energiprestanda och 

till viss del även hur kraven ska fastställas. 

Överordnade regler  
I PBL finns krav på att byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. Kraven ska 

uppfyllas vid uppförande av ny byggnad. PBF förtydligar vad som krävs 

för att uppfylla kraven på energihushållning och värmeisolering i PBL. 

Från och med den 1 april 2017 ska en byggnad vara en så kallad nära-

nollenergibyggnad enligt PBF. Detta innebär enligt nu gällande lydelse 

att byggnaden ska ha en mycket hög energiprestanda uttryckt som primä-

renergi beräknad med en primärenergifaktor per energibärare. Vidare ska 

en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el 

och vara utrustad med en byggdel bestående av ett eller flera skikt som 

isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd 

värme kan passera igenom.
14

  En ändring har föreslagits i PBF
15

 som in-

nebär att viktningsfaktorer ska ersätta nuvarande primärenergifaktorer. 

Energiprestanda ska uttryckas som primärenergi beräknad med en vikt-

ningsfaktor per energibärare. Viktningsfaktorn ska bidra till teknikneutra-

litet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebase-

rade. Vidare förs ytterligare en del av energiprestandadirektivets definit-

ion av nära-nollenergibyggnad in i PBF så att det blir tydligt att den 

mycket låga mängden energi som krävs i en nära-nollenergibyggnad i 

mycket hög grad bör tillföras energi från förnybara energikällor. Änd-

ringarna i PBF föreslås träda ikraft 1 juli 2020.  Boverkets förslag till 

ändringar i energihushållningsreglerna i BBR i denna remiss grundas på 

förslaget till ändring i PBF och är således avhängiga att denna ändring 

beslutas enligt förslaget.  

 

                                                 
11

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
12

 Plan- och byggförordningen (2011:338) 
13

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggna-

ders energiprestanda med ändringar genom Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 

2018/844 av den 30 maj 2018 
14

 3 kap. 14 § PBF 
15

 Diarienummer: Fi2019/02656/BB 
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Energiprestandadirektivet  

Ett EU-direktiv är till skillnad från en EU-förordning en rättsakt som inte 

är direkt tillämplig i medlemsländerna. Varje medlemsland har dock 

skyldighet att säkerställa att landet uppnår de resultat som anges i direkti-

vet genom att implementera direktivets bestämmelser i nationella regler 

eller genom andra styrmedel.  

Energiprestandadirektivet är infört i svenska regler genom plan- och 

byggförordningen, Boverkets byggregler, lag om energideklarationer 

(2006:985), förordningen om energideklarationer (2006:1592), Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer (2007:4) samt Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (2016:12). Här 

beskrivs de delar av energiprestandadirektivet som är relevanta för kraven 

på energiprestanda. 

Av energiprestandadirektivet följer att en byggnad ska ha god energipre-

standa, direktivet anger vilka parametrar som ska inkluderas i denna defi-

nition och hur minimikraven vad gäller byggnaders energihushållning ska 

fastställas.
16

 Direktivet ställer också krav på energideklarationer för 

byggnader där samma beräkningsgrund och bedömning av byggnader an-

vänds för att bedöma byggnadens energiklass. Direktivet anger att mini-

mikrav för byggnaders energiprestanda ska bestämmas utifrån kostnads-

optimala nivåer och anger hur de nivåerna beräknas, men överlåter till re-

spektive medlemsland att göra dessa beräkningar utifrån nationella förut-

sättningar. Kostnadsoptimala nivåer ska beräknas enligt en delegerad för-

ordning som hör till energiprestandadirektivet.
17

  Direktivet anger ett övre 

gränsvärde till de beräknade kostnadsoptimala nivåerna de valda kravni-

våerna ska ligga inom.
18

 Det finns inget gränsvärde angivet i direktivet 

som hindrar att skarpare krav än de kostnadsoptimala nivåerna ställs nat-

ionellt.  Direktivet kräver alltså inte att medlemsländerna gör avkall på 

ekonomisk och social hållbarhet genom att ställa energikrav som medför 

olönsamma investeringar.
19

 

                                                 
16

 Bilaga I energiprestandadirektivet 
17

 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av 

kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och 

byggnadselement 
18

 Artikel 4 energiprestanda direktivet och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 

244/2012 
19

 Artikel 4 och 5 i energiprestandadirektivet.  
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Nära-nollenergibyggnader 

Begreppet nära-nollenergibyggnader infördes i versionen av direktivet 

som kom 2010. Där ställs krav på att alla nya byggnader ska vara nära-

nollenergibyggnader efter den 31 december 2020. En nära-

nollenergibyggnad definieras i direktivet som en byggnad som har myck-

et hög energiprestanda. Nära nollmängden eller den mycket låga mängd 

energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från 

förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som 

produceras på plats eller i närheten.
20

 Energiprestanda ska bestämmas en-

ligt gemensam allmän ram för beräkning av byggnaders energipre-

standa.
21

 Enligt beräkningsramen i direktivet från 2010 ska en byggnads 

energiprestanda uttryckas klart och tydligt och ska inkludera en energi-

prestandaindikator och en numerisk indikator för primärenergianvänd-

ning, grundad på primärenergifaktorer per energibärare.
22

 

För att uppfylla direktivets krav på att alla färdigställda byggnader ska 

vara nära-nollenergibyggnader gjordes ändringar i PBF vilka trädde i 

kraft den 1 april 2017.
23

 Dagens energikrav i BBR utgör tillsammans med 

reglerna i PBF Sveriges nationella krav för nära-nollenergibyggnader.  

Ändring av energiprestandadirektivet  

Energiprestandadirektivet ändrades 2018 och numera anges i beräknings-

ramen att en byggnads energiprestanda ska uttryckas som primärenergi 

beräknat med en primärenergi- eller viktningsfaktor per energibärare. Vi-

dare är det enligt direktivet varje lands ansvar att ta fram dessa faktorer.  

Energiprestandadirektivet tillåter nationella eller regionala faktorer. Bo-

verket gör bedömningen att nationella faktorer är önskvärda för att ha 

rättvisa krav i hela landet, oberoende av regionala förutsättningar. Vidare 

bedöms nationella faktorer göra att behovet av täta ändringar blir mindre. 

I energiprestandadirektivet tydliggörs att det ska finnas en faktor per 

energibärare. Därför är det inte möjligt att ha olika faktorer för till exem-

pel fastighetsel och el till uppvärmning. 

Bestämmelsen om införlivande i det ändrade energiprestandadirektivet 

anger att medlemsstaterna senast den 10 mars 2020 ska sätta i kraft de be-

                                                 
20

 Artikel 2.2 energiprestandadirektivet 
21

 Bilaga I energiprestandadirektivet 
22

 Bilaga I punkt 2 energiprestandadirektivet 
23

 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och all-

männa råd, BFS 2017:5 
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stämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 

direktivet.
24

 

Möjligheten för medlemsstaterna att nyttja viktningsfaktorer i stället för 

primärenergifaktorer är inte bundet till detta datum för införlivande.  

Plan- och byggförordningen 

I PBF preciseras kravet i PBL att byggnader ska ha de tekniska egen-

skaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisole-

ring.
25

 Enligt PBF krävs för att uppfylla krav på energihushållning och 

värmeisolering att en byggnad har en mycket hög energiprestanda (nära-

nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en primär-

energifaktor per energibärare. Därtill krävs att en byggnad har särskilt 

goda egenskaper när det gäller hushållning med el och att en byggnad ska 

vara utrustad med en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isole-

rar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd 

värme kan passera igenom.
26

  

Föreslagna ändringar i PBF 

Regeringen har föreslagit ändringar i PBF
27

. Ändringarna föreslås träda i 

kraft 1 juli 2020 och har skickats på remiss i juli 2019 parallellt med de 

förslag till ändringar i BBR som Boverkets lämnar inom ramen för denna 

konsekvensutredning. Regeringens förslag till ändring av PBF kan läsas i 

sin helhet på regeringens hemsida.
28

 

Enligt förslagen ändring i 3 kap. 14 § PBF ska beräkningen av en bygg-

nads energiprestanda göras med viktningsfaktorer istället för primärener-

gifaktorer. Förslagen har sin grund i ställningstagandena i regeringens 

skrivelse Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152). I skrivelsen 

anger regeringen att energiprestandakraven ska beräknas med viktnings-

faktorer i stället för primärenergifaktorer och ta sikte på kostnadsoptimala 

nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem.  

Regeringen vill genom ändrad beteckning av omvandlingsfaktorerna för 

primärenergi, från primärenergifaktor till viktningsfaktor, tydliggöra det 

nya angreppsättet som på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till långsik-

                                                 
24

 Artikel 3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 

om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 

2012/27/EU om energieffektivitet. 
25

 8 kap. 4 § PBL 
26

 3 kap. 14 § PBF 
27

 Diarienummer Fi2019/02656/BB 
28

 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-

byggforordningen/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/byggnaders-energiprestanda--forslag-pa-andringar-i-plan--och-byggforordningen/
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tigt energieffektiva byggnader med ett bra klimatskal och där teknikneut-

ralitet mellan likvärdigt hållbara energibärare eftersträvas.  

Vidare föreslås ett förtydligande av energiprestandakravet i 3 kap. 14 § 1 

PBF som uttrycker vikten av att ta hänsyn till förnybar energi vid framta-

gande av regler för nära-nollenergibyggnader. Kravet innebär ingen för-

ändring i sak och ligger i linje med energiprestandadirektivets definition 

av nära-nollenergibyggnader. 

Därutöver förslås vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i PBF. 

Kravet på god värmeisolering i 3 kap. 14 § 3 uttrycks på ett tydligare sätt 

och det införs i 1 kap. 3 a § PBF en definition av begreppet klimatskärm. 

En ändring föreslås också i definitionen av energiprestanda för att tydlig-

göra att den energi som får undantas från den levererade energin, dvs. 

energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller 

på dess tomt, även ska användas där och inte får tillgodoräknas energi-

prestandan om den matas ut i elnätet. 

Gällande regler i BBR 
I avsnitt 9 BBR preciseras kraven på energihushållning och värmeisole-

ring i PBL och PBF. I BBR ställs ett övergripande krav på energihushåll-

ning som innebär att byggnader ska vara utformade så att energianvänd-

ningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.
29

  

Avsnitt 9 BBR ändrades senast den 1 juli 2017 för att tillsammans med 

PBF uppfylla kraven i energiprestandadirektivet. Vid ändringen infördes 

primärenergital som mått på en byggnads energiprestanda, medan de tidi-

gare kravnivåerna behölls. Istället för uppdelningen i elvärmda och icke-

elvärmda byggnader infördes faktorer för olika energibärare, nämligen el, 

fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Faktorerna för de olika 

energibärarna anpassades så att kravnivån i princip förblev oförändrad. 

Faktorn för el sattes till 1,6 och resterande energibärare fick faktorn 1,0. 

Avsikten var att i ett andra steg justera kravnivåer och primärenergifak-

torer för de olika energibärarna. På så sätt kan sägas att dagens primär-

energifaktorer inte är beräknade på primärenergigrund, utan är en kvar-

leva av viktningen mellan el- och icke-elbaserad uppvärmning som tidi-

gare fanns i de olika kravnivåerna i BBR.  

                                                 
29

 BBR avsnitt 9:1 Allmänt 
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Primärenergitalet uttrycker byggnadens energiprestanda 

Byggnadens energiprestanda uttrycks som ett primärenergital (EPpet). 

Primärenergitalet utgår från byggnadens energianvändning, vilket är den 

köpta energi som levereras till byggnaden vid normalt brukande och ett 

normalår. Byggnadens energianvändning är summan av energin till upp-

värmning Euppv, tappvarmvatten Etvv, komfortkyla Ekyl och byggnadens 

fastighetsenergi Ef. 

Primärenergitalet har enheten kWh/m
2
 och år och beräknas genom att 

energianvändningen multipliceras med en primärenergifaktor per energi-

bärare. Energin till uppvärmning korrigeras med en geografisk justerings-

faktor (Fgeo) och summan divideras sedan med den uppvärmda arean 

(Atemp).
30

  

Primärenergitalet (EPpet) beräknas enligt följande:   

 

Specifik energianvändning infördes som mått på byggnadens energipre-

standa i Boverkets numera upphävda byggregler (BFS 1993:57) den 1 juli 

2006. Från den 1 februari 2009 ställdes strängare krav på energihushåll-

ning för elvärmda byggnader då kravet på specifik energianvändning 

skärptes för dessa byggnader, och ett krav på maximalt installerad elef-

fekt infördes.
31

 Dessa regler fördes sedan över till den nu gällande 

grundförfattningen (BFS 2011:6) och gällde fram till 1 juli 2017. 

Primärenergitalets roll som styrande indikator 

Primärenergitalet ska styra att en byggnad får goda egenskaper avseende 

energihushållning, och är en indikator som avser att sammanväga flera av 

byggnadens olika egenskaper. Vad som kan anses vara goda egenskaper 

beror dels på de faktiska tekniska egenskaperna, dels på hur utvecklad 

tekniken är i förhållande till alternativa lösningar på marknaden. När 

viktningsfaktorerna väljs måste ett antal olika avvägningar göras, för att 

indikatorn ska kunna användas för att styra mot användande av effektiva 

lösningar. Primärenergitalet är ett sammanvägt mått på hela byggnadens 

energieffektivitet i alla dess delar, inklusive valet av teknik för uppvärm-

ning. En viss egenskaps effektivitet kan försämras om en annan förbätt-

ras. Kompletterande krav i BBR på installerad eleffekt och Um sätter där-

emot en miniminivå på vad som är acceptabelt avseende dessa två speci-

                                                 
30

 BBR avsnitt 9:12 Definitioner.  
31

 Ändringar i den numera upphävda Boverkets byggregler (BFS 1993:57). 
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fika egenskaper. En byggnad som uppfyller dessa krav är tillräckligt bra 

avseende dessa egenskaper oavsett hur kravet på maximalt primärenergi-

tal uppnås. Systematiken i dagen energiregler tillåter därmed att avväg-

ningar kan göras i varje enskilt fall för att hitta en god balans mellan 

egenskapernas effektivitet.  

Ett lägre primärenergital innebär en bättre energiprestanda, och ska inne-

bära att en byggnads sammanvägda energirelaterade egenskaper faktiskt 

också bedöms vara bättre än hos en byggnad med högre primärenergital. 

Primärenergitalet som indikator ska på så sätt vara en relevant måttstock 

för vad som är en bättre eller sämre byggnad än någon annan, avseende 

total energieffektivitet. När denna måttstock är definierad kan sedan en 

nivå bestämmas för hur god energiprestanda en ny byggnad måste ha, och 

där sätts minimikraven på energiprestanda i energihushållningsreglerna.  

Vilka egenskaper som ska vägas in i energiprestandamåttet för en bygg-

nad kan det finnas olika uppfattning om. Boverkets mening är att det som 

primärenergitalet bör reglera är det som ligger inom rådigheten för bygg-

herren, och i ett senare skede byggnadsägaren, och som har en betydelse 

för byggnadens inverkan på omgivande energisystem. Detta för att till-

gängliga resurser ska kunna användas för största möjliga nytta inom rå-

digheten. 

Gällande krav på högsta tillåtna primärenergital 

Småhus, flerbostadshus och lokaler ska enligt gällande krav vara utfor-

made så att primärenergitalet högst uppgår till de värden som anges i ta-

bell 7.  

Tabell 7: Gällande krav – högsta tillåtna primärenergital 

 Primärenergital EPpet  

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Småhus 90 

Flerbostadshus 85 

Lokaler 80 

Kravet på primärenergital gäller inte för småhus och lokaler med Atemp mindre  

än 50 m
2
. 

Gällande primärenergifaktorer 

Vid införandet av primärenergital EPpet som mått på byggnadens energi-

prestanda fastställdes primärenergifaktorerna enligt tabell 8. Vid denna 

systemändring från att energikrav ställdes i specifik energianvändning 

med olika krav för elvärmda och icke-elvärmda byggnader till att energi-

krav ställs i primärenergital hölls kravnivåerna i princip oförändrade. 
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Istället för att det var olika krav för elvärmda och icke-elvärmda byggna-

der sattes samma krav på högsta tillåtna primärenergital i respektive 

byggnadskategori småhus, flerbostadshus och lokaler. Primärenergitalet 

beräknas med primärenergifaktorer för olika energibärare. Genom att 

sätta primärenergifaktorn för el till 1,6 och primärenergifaktorn för övriga 

energibärare, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas, till 1 behölls 

samma relation mellan elvärmda och icke-elvärmda byggnader som tidi-

gare. Avsikten var att i ett första steg genomföra systemändringen och in-

föra primärenergital som mått på byggnaders energiprestanda och däref-

ter ändra kravnivåer och primärenergifaktorer för de olika energibärarna i 

en senare ändring.  

Tabell 8: Gällande primärenergifaktorer i BBR 

Energislag Primärenergifaktor (PEi) 

El 1,6 

Fjärrvärme 1,0 

Fjärrkyla 1,0 

Biobränsle 1,0 

Olja 1,0 

Gas 1,0 

 

Primärenergi definieras i energiprestandadirektivet som energi som inte 

genomgått någon omvandling. Innebörden av primärenergifaktorer är att 

de ska spegla resurseffektivitet med kvoten mellan tillförd primärenergi 

och levererad nyttiggjord energi. Primärenergifaktorerna ska spegla re-

sursanvändningen per energislag och bestäms utifrån energiförluster i 

energisystemet. Syftet är att styra mot en effektiv energianvändning med 

hänsyn tagen till energisystemet. Enligt energiprestandadirektivet multi-

pliceras levererad energi till byggnaden med en primärenergifaktor för 

varje energibärare. Varje medlemsland kan fastställa värdet på primär-

energifaktorerna. 

Ventilationstillägg  

För flerbostadshus och lokaler får i vissa fall ett tillägg till högsta tillåtna 

primärenergital göras på grund av ökat ventilationsbehov – ett så kallat 

ventilationstillägg. Detta beror på att byggnader med ett stort behov av 

hygieniskt uteluftsflöde använder en större mängd energi, sedan mer 

uppvärmd luft ventileras bort.  

Ventilationstillägget framgår av fotnoter i tabell 9:2a BBR. Ventilations-

tillägget beräknas i dagens regler enligt formeln 70 x (qmedel – 0,35). Resulta-

tet får sedan användas för att justera upp högsta tillåtna primärenergital. 
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Energikrav vid ändring av byggnad 

Ändring av en byggnad får som huvudregel inte medföra att energieffek-

tiviteten försämras, om det inte finns synnerliga skäl. Energieffektiviteten 

får försämras om byggnaden ändå uppfyller de krav som gäller vid uppfö-

rande av ny byggnad.
32

 Ändring av byggnad omfattar ombyggnad, till-

byggnad och andra åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funkt-

ion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
33

 Vid ändring 

av byggnader är det tillåtet att göra avsteg från kraven med hänsyn till 

ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, bestämmelserna om 

varsamhet och förbudet mot förvanskning.
34

 Det finns också föreskrifter 

och allmänna råd om krav vid ändring av byggnad som gäller generellt 

vid ändring i 1:22 BBR. 

Gällande krav för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

I PBF ställs krav på att en byggnad ska vara utrustad med en klimatskärm 

som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg 

mängd värme kan passera igenom. Detta har i BBR preciserats i ett krav 

på lägsta godtagbara värmeisolering av byggnaden. Kravet på värmeiso-

lering anger hur mycket värme som maximalt får passera genom klimat-

skärmen, det vill säga klimatskärmens energieffektivitet.  

Kravet i BBR är formulerat som en högsta tillåten genomsnittlig värme-

genomgångskoefficient, Um, för de byggnadsdelar som omsluter byggna-

den. Det är det genomsnittliga U-värdet för tak, väggar, golv, mark, föns-

ter, dörrar och köldbryggor som ska vägas samman. Syftet är att säker-

ställa att byggnaden får en bra klimatskärm som håller hela byggnadens 

brukstid.  

Gällande krav på högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångs-

koefficient anges i tabell 9.  

Tabell 9 Gällande krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångsko-

efficient, Um 

Byggnadskategori  Um (W/m
2
K)  

Småhus  0,40 

Flerbostadshus  0,40 

Lokaler  0,60 

Småhus och lokaler med Atemp mindre än 50 m
2
 har ett krav på  

Um ≤ 0,33 W/m
2
 K.  

                                                 
32

 9:9 BBR 
33

 1 kap. 4§ PBL 
34

 8 kap. 4–5, 13–14 §§ PBL 
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2.3 Problembeskrivning  

I detta avsnitt beskrivs varför Boverket föreslår ändringar i avsnitt 9 

BBR. Avsnittet börjar med en kort motivbeskrivning till   

 Viktningsfaktorer 

 Kravnivåer 

 Övriga ändringar 

Motivet till ändringarna 
Diskussioner om relationen mellan faktorerna för de olika energibärarna 

har pågått länge. Efter den senaste ändringen i energiprestandadirektivet 

har viktningsfaktorer lagts till som alternativ till primärenergifaktorer vid 

beräkning av en byggnads energiprestanda. Det har lett till att en ändring 

i PBF föreslagits där begreppet primärenergifaktor bytts ut mot viktnings-

faktor. Om ändringarna i PBF beslutas krävs därför att primärenergifak-

torer i BBR byts ut mot viktningsfaktorer.  

Vid införandet av primärenergitalet i juli 2017 så delades energibärarna 

upp i fjärrvärme, el, fjärrkyla, biobränsle, gas och olja. Samtliga faktorer 

sattes till 1,0 utom faktorn för el som sattes till 1,6. Dagens primärenergi-

faktorer är alltså inte beräknade utifrån verklig primärenergi, utan är en 

direkt översättning mellan den viktning som tidigare fanns mellan krav-

nivå på elvärmda respektive byggnader med annat uppvärmningssätt. Bo-

verkets uttalade avsikt har alltid varit att genomföra en ytterligare diffe-

rentiering av värdet på primärenergifaktorerna.  

Beräkningar av byggnaders energiprestanda med dagens faktorer visar att 

olika uppvärmningstekniker ger olika primärenergital, även om tekniker-

na i sig anses vara effektiva och förnybara. Detta vållar i nästa steg pro-

blem vid fastställandet av en kravnivå vilken ska appliceras på hela 

byggnadskategorier oaktat uppvärmningslösning. Dagens faktorer bidrar 

till bristande teknikneutralitet i byggreglerna, och att konkurrenssituat-

ionen på marknaden mellan effektiva installationer för uppvärmning 

därmed blir snedvriden. Med ändrade faktorer för att beräkna byggnadens 

primärenergital kan måttet primärenergital på ett bättre sätt avspegla hur 

bra energiprestanda byggnaden har, vilket därefter även ger bättre förut-

sättningar att hitta välavvägda och rimliga kravnivåer för olika uppvärm-

ningslösningar.  
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Primärenergifaktorer ska ta hänsyn till hur effektiv resurs energin är och 

beräknas utifrån förluster i energisystemet. Därför kan primärenergifak-

torerna inte ta hänsyn till att likvärdigt effektiva tekniker för uppvärm-

ning ska ge samma förutsättningar att klara minimikravet på en byggnads 

energiprestanda. Därmed kan inte heller teknikutvecklingen på framför-

allt värmepumpsområdet tas i speciell åtanke. Denna teknikutveckling är 

såklart av godo, då den leder till en effektivare elanvändning, men ut-

vecklingen har i det här fallet inneburit att det är lättare att uppfylla ener-

gihushållningsreglerna med en värmepump än med till exempel fjärr-

värme eller lokalt eldat biobränsle. Konsekvensen blir att det krävs en 

bättre klimatskärm i en byggnad som använder de sistnämnda energibä-

rarna än en som använder en värmepump. Vidare bör energihushållnings-

kraven här liksom annars följa teknikutvecklingen, så att mindre effektiva 

lösningar fasas ut till förmån för mer effektiva. 

I och med att viktningen i dagsläget inte behandlar lösningar för effektiv 

uppvärmning likartat kommer heller inte kravnivåerna avspegla de fram-

räknade kostnadsoptimala nivåerna korrekt – då dessa nivåer varierar 

inom byggnadskategorier främst beroende på vilken teknik för uppvärm-

ning som byggnaden använder sig utav. Rådande situation riskerar där-

med att energihushållningskraven styr mot elbaserad uppvärmning, i stäl-

let för att det är kostnadseffektiviteten som styr valet av uppvärmnings-

källa.  

Föreslagna ändringar i PBF 
I PBF föreslås nu att primärenergitalet ska beräknas med viktningsfak-

torer i stället för primärenergifaktorer. Det har även lagts till en formule-

ring om att en byggnad ska använda en hög del förnybar energi.
35

 Formu-

leringen kommer från energiprestandadirektivet, där det i definitionen av 

nära-nollenergibyggnad står att den mycket låga mängden energi som 

krävs i mycket hög grad bör tillföras i form av energi från förnybara 

energikällor. Dessa aspekter tas inte tillräckligt i beaktande i nuvarande 

regler för beräkning av en byggnads energiprestanda. 

Skrivelserna i PBF och direktivet att det är primärenergibehovet som ska 

uttryckas genom primärenergitalet innebär att nivån på viktningsfaktorer-

na måste väljas så att byggnadens primärenergibehov så väl som möjligt 

avspeglas. Detta bör göras så att primärenergiperspektivets praktiska be-

tydelse för byggnaders energiprestanda begränsas.  

                                                 
35

 Diarienummer Fi2019/02656/BB 
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Skillnaden mellan primärenergifaktorer och viktningsfaktorer 

Primärenergifaktorer ska ta hänsyn energiförluster i energisystemet som 

helhet. Metoden för att bestämma primärenergifaktorer är i korthet att be-

räkna kvoten mellan tillförd primär energi och levererad nyttiggjord 

energi. Viktningsfaktorer är i detta sammanhang ett friare begrepp och 

ger möjlighet till styrning genom energiprestandabegreppet på ett sätt 

som primärenergifaktorer inte gör. Den föreslagna metoden att fastställa 

viktningsfaktorer utgår från beräkningar av kostnadsoptimala typbyggna-

der och ger möjlighet att ta hänsyn till andra aspekter. En byggnads ener-

giprestanda kommer med viktningsfaktorer inte lika mycket bero på 

energisystemets egenskaper, utan den kommer i huvudsak att utgå från 

byggnaden i sig.  

Viktningsfaktorernas roll i primärenergitalet 
Viktningsfaktorerna ska användas för att vikta den energi som levereras 

till byggnaden så att byggnadens primärenergital kan fastställas. 

För att den problematik som beskrivits tidigare ska undvikas krävs att 

viktningen av levererad energi görs så att en justering av effektiviteten i 

någon av komponenterna som ingår i byggnads installationer eller kli-

matskärm får en relevant inverkan på primärenergitalet. Således bör det 

alltså inte vara möjligt att uppnå en god energiprestanda genom att bara 

välja en viss energibärare, genom att bara ha effektiva installationer eller 

bara ha en bra klimatskärm. De olika egenskaperna som kan justeras kan 

ses som reglage, som alla bör ha en rimlig inverkan på primärenergitalet. 

Dagens situation medför att valet av energibärare får en snedvriden på-

verkan på det slutgiltiga primärenergitalet. 

I BBR ställs olika krav för byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus 

och lokaler. För att behålla nuvarande upplägg med funktionskrav i BBR 

anser Boverket att faktorerna bör utformas så att samma kravnivå uttryckt 

i primärenergital kan ställas på varje byggnadskategori. Kravnivåerna 

måste sättas så att det är möjligt att uppföra byggnader i olika utformning 

inom samma byggnadskategori, oavsett val av system för uppvärmning 

eller kyla.  

Skrivelsen i PBF att byggnader ska ha goda egenskaper avseende klimat-

skärm uppfylls idag genom kraven på maximalt tillåtna U-medelvärde. 

Kravet definierar vad som är en tillräckligt bra värmeisoleringsförmåga 

hos en byggnad. När viktningsfaktorerna ska fastställas bör hänsyn tas till 

att justeringar i klimatskärmens egenskaper får en rimlig inverkan på en 

byggnads primärenergital. Om viktningen mellan energibärarna inte ef-

tersträvar att likställa olika uppvärmningstekniker får klimatskärmens in-
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verkan på byggnadens energiprestanda en underordnad betydelse i vissa 

fall. Om uppvärmningsteknikers inverkan på byggnaders energiprestanda 

likställs genom viktningsfaktorer kommer en variation av klimatskärmen 

få samma betydelse för energiprestandan, även om uppvärmningslös-

ningen samtidigt varieras. 

Kravnivåer 
Krav på energiprestanda ställs i BBR i primärenergital. Måttet är ett vik-

tat energiprestandamått. Det finns olika kravnivåer för byggnadskategori-

erna småhus, flerbostadshus och lokaler. Systematiken i BBR kommer 

enligt förslaget att behållas oförändrad, men beräkningen av byggnaders 

primärenergital förändras med införandet av viktningsfaktorer. Vid fram-

tagandet av viktningsfaktorer måste hänsyn tas till att en kravnivå ska 

gälla för en byggnadskategori, oavsett effektiv uppvärmningslösning. 

Därtill ställer energiprestandadirektivet vissa krav på hur nationella krav-

nivåer ska fastställas.  

Minimikrav för byggnaders energiprestanda ska enligt energiprestandadi-

rektivet fastställas i förhållande till beräknade kostnadsoptimala nivåer.
36

 

Kostnadsoptimala beräkningar för att fastställa minimikrav ska göras en-

ligt en delegerad förordning
37

 som tillhör energiprestandadirektivet. 

Dessa beräkningar innehåller investeringskostnader, driftskostnader och 

underhållskostnader under en byggnads livscykel. Det ligger i sakens na-

tur att beräkningarna varierar mellan uppvärmningslösningar avseende 

både nuvärdeskostnad och levererad energi. Då samma kravnivå ska ap-

pliceras på samtliga byggnader inom en byggnadskategori kommer vik-

ningsfaktorerna spela roll för hur byggnadens energiprestanda förhåller 

sig till kostnadsoptimalt utförande.  

Ovanstående faktum kommer också att påverka förutsättningar att upp-

föra energieffektiva byggnader på olika platser runt om i landet. Kraven 

måste sättas så att de inte är mer kostnadsdrivande på landsbygden än i 

städerna. Det ska vara möjligt att bygga till rimliga kostnader även där 

det exempelvis inte finns fjärrvärme, och där det inte är möjligt eller rim-

ligt att borra för bergvärme. Viktningsfaktorerna bör sättas så att samma 

utformning av en byggnad möjliggörs, oberoende valet av uppvärm-

ningsmetod, så länge tekniklösningarna som väljs är energieffektiva och 

                                                 
36

 Art. 4 energiprestandadirektivet 
37

 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av 

kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och 

byggnadselement 
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kostnadseffektiva, och att energibäraren är relativt förnybar. Med detta 

begränsas inlåsningseffekterna för fastighetsägare, och industriellt byg-

gande gynnas. Slutligen begränsas även oacceptabelt negativa effekter på 

konkurrenssituationen.  

Efter stor samstämmighet i branschen, avvägningar gällande bostadsbrist, 

ökade byggkostnader samt att processen i sin helhet dragit ut på tiden gör 

Boverket avvägningen att inte ställa energikrav som går utöver de kost-

nadsoptimala nivåerna. 

Ventilationsbehovet spelar en betydande roll för byggnaders energipre-

standa. Genom ventilationstillägget blir kraven rimligt skarpa även för 

byggnader med högt behov av hygieniskt uteluftsflöde. 

Med hänsyn till dessa förutsättningar och avvägningar gällande vikt-

ningsfaktorernas roll i primärenergitalet och kravnivåer har Boverket 

formulerat en metod för fastställande av viktningsfaktorer. 

Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Dagens primärenergifaktorer medför att det är värmegenomgångskoeffi-

cienten, Um, som är det krav som tydligast begränsar en byggnad som 

uppförs med bergvärmepump medan det är minimikravet om energipre-

standa som tydligast begränsar byggnader som uppförs med fjärrvärme, 

frånluftsvärmepump eller pelletspanna. Med de föreslagna faktorerna kan 

kraven utformas så att det i huvudsak är minimikravet på primärenergital 

som är den begränsande faktorn när en byggnad uppförs. Kravet på Um 

fungerar då snarare som ett kompletterande krav som säkerställer att kli-

matskärmen alltid blir tillräckligt bra oavsett på vilket sätt kravet på pri-

märenergital uppfylls. På så sätt skapas utrymme för byggherren att i 

varje enskilt fall säkerställa att kostnadsoptimala investeringar i klimat-

skärmen genomförs vid uppförande av ny byggnad. 

Övergången till viktningsfaktorer och de ändrade kravnivåerna på primä-

renergital medför ett behov att se över Um-kraven så att denna principiella 

relation mellan de olika kraven bibehålls. 

Övriga ändringar 
Att ändra BBR från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer medför att 

vissa följdändringar behöver göras i energihushållningsavsnittet. Vissa 

följdändringar innebär förenklingar eftersom regelverket inte längre ska 

motsvara den tidigare uppdelningen i elvärmda och icke-elvärmda bygg-

nader. 
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Därtill ändras värden för specifik fläkteffekt i avsnitt om effektiv elan-

vändning. Ändringen grundar sig på teknikutveckling av ventilationstek-

nik.  

Lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär har varit undantagna 

krav på hushållning med elenergi. Detta undantag flyttas nu till en annan 

bestämmelse i BBR och det förtydligas att lokaler avsedda för verksam-

het av tillfällig karaktär kan tillåtas ha högre primärenergital och högre 

installerad eleffekt än vad som annars tillåts. I det allmänna rådet förtyd-

ligas att verksamhet av tillfällig karaktär som utgångspunkt avser verk-

samhet som ska pågå två år eller kortare tid. Undantaget baseras på ener-

giprestandadirektivet som medger att tillfälliga byggnader undantas högst 

två år.  

Övriga ändringar framgår av kapitel 3 Författningsändringar med kom-

mentarer.  

Nollalternativet – om inga ändringar görs 
En ändring har föreslagits i PBF, från att primärenergitalet ska beräknas 

med en primärenergifaktor till en viktningsfaktor per energibärare. I da-

gens BBR används begreppet primärenergifaktor. Om ändringen i PBF 

beslutas men ändringen inte görs i BBR, kommer det uppstå en begrepps-

skillnad mellan regelverken. Vidare skulle en avsaknad av ändring av 

faktorernas relationer medföra att försättningarna för olika tekniker för 

uppvärmning kommer fortsätta vara ojämna och fortsätta ha oönskad in-

verkan på konkurrenssituationen på marknaden. 

Överensstämmelse med EU-reglering  
Varje medlemsland har skyldighet att säkerställa att landet uppnår de mål 

som energiprestandadirektivet sätter upp vad gäller vilken systemgräns 

som ska gälla, vilka parametrar som ska inkluderas i byggnadens energi-

prestanda och hur minimikraven vad gäller byggnaders energiprestanda 

ska fastställas.   

Direktivets krav på att en byggnads energiprestanda ska uttryckas som 

primärenergi med en primärenergifaktor för respektive energibärare har 

införts i PBF. Likaså att alla byggnader från och med april 2017 är nära-

nollenergibyggnader. Direktivets krav på att alla färdigställda byggnader 

ska vara nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2020 bedöms 

därmed vara uppfyllt. 

Om de föreslagna ändringarna i PBF och BBR genomförs bedöms direk-

tivet fortfarande vara uppfyllt. 
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Energiprestandadirektivet ändrades 2018. Ändringsdirektivet ska vara in-

förlivat i medlemsstaterna senast den 10 mars 2020. Av de skäl som 

framgår nedan under rubriken Tidpunkt för ikraftträdande kommer det 

inte att vara möjligt med ett tidigare ikraftträdandedatum för de nu för-

slagna BBR-ändringarna än 1 juli 2020. Det innebär således att det kom-

mer att bli en viss fördröjning i införlivandet med avseende på de änd-

ringar som beslutats genom ändringsdirektivet och som berör energireg-

lerna, dvs. främst ändrade definitioner.  



36 Konsekvensutredning BFS 2020:XX 

Boverket 

2.4 Föreslagna ändringar 

Boverket beskriver i detta avsnitt de ändringar gällande energihushåll-

ningsreglerna som föreslås.  

I förslaget till författningsändringar i BBR avsnitt 9 Energihushållning 

gäller de huvudsakliga ändringarna följande punkter 

 Primärenergifaktorer ändras till viktningsfaktorer för olika energibä-

rare 

 Kravnivåer för byggnadens energiprestanda ändras 

 Några nya definitioner införs 

 Övriga justeringar 

Införandet av viktningsfaktorer 
Boverket förslår att viktningsfaktorer används istället för primärenergi-

faktorer för att uppfylla PBF. För att komma till rätta med de problem 

som formulerades i föregående avsnitt krävs en definition av vad en vikt-

ningsfaktor är, och därefter hur viktningsfaktorerna ska beräknas. Ramar-

na för att bestämma metoden beskrevs närmare i avsnitt 2.2 Dagens reg-

ler och avsnitt 2.3 Problembeskrivning. Att övergå till viktningsfaktorer 

synliggör att beräkningsmetoden för att fastställa faktorerna ändrats sam-

tidigt som begreppet viktningsfaktor speglar syftet med faktorn på ett tyd-

ligare sätt än vad begreppet primärenergifaktor gör. I dialog med bran-

schaktörer har viktiga syften att uppnå med viktningsfaktorerna diskute-

rats.   

Viktningsfaktorer ger möjlighet att utgå från kostnadseffektivitet som an-

greppssätt, och det ger dessutom möjlighet att ta hänsyn till andra avvä-

ganden. Boverkets förslag är att viktningsfaktorer sätts för att eftersträva 

teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossil-

bränslebaserade samt för att främja förnybar energi för att uppfylla for-

muleringen som föreslagits i PBF.  

Viktningsfaktorerna föreslås sättas så att fjärrvärme, bergvärmepump och 

pelletspanna likställs och ger lika bra energiprestanda i en byggnad, samt 

även fjärrkyla och kompressorkyla. På så sätt får en byggnad samma 

energiprestanda oavsett vilket av dessa system som väljs. För olja och gas 

sätts viktningsfaktorerna så att en byggnad får samma primärenergital 
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med direktverkande el, oljepanna eller gaspanna. Denna princip bestäm-

mer relationen mellan faktorerna. 

Sammanfattning av metoden 

1. Utgångspunkt effektiva uppvärmningslösningar 

Energiprestandan för byggnader med olika uppvärmningslös-

ningar som är energieffektiva likställs. 

2. Likställa kostnadsoptimala utföranden 

För att hitta jämförbara situationer beräknas kostnadsoptimala ut-

föranden för typbyggnader. Metoden för beräkningar följer den 

delegerade förordningen
38

.  Beräkningarna ger mängden levere-

rad energi per typbyggnad i ett kostnadsoptimalt utförande.  

3. Flerbostadshus som utgångspunkt 

En viktningsfaktor ska gälla för en energibärare, det är inte möj-

ligt att ha olika viktningsfaktorer för samma energibärare bero-

ende på byggnadstyp. Därför kommer en byggnadskategori vara 

utgångspunkt för jämförelsen. Boverkets förslag utgår från att 

flerbostadshus utgör denna jämförelsesituation. 

4. Viktningsfaktorer i relation till primärenergi 

Efter att relationen mellan de olika energibärarna hittats sätts de 

numeriska värdena för viktningsfaktorerna. Boverket föreslår att 

värdena på viktningsfaktorerna sätts så att de är i paritet med be-

räknade primärenergifaktorer. På så sätt kan en byggnads viktade 

energiprestanda jämföras med byggnadens primärenergibehov, 

även om primärenergi inte legat till grund för fastställandet av 

viktningsfaktorer. Det gör också att värdet på högsta tillåtna pri-

märenergital kan behållas i samma skala. Till sist görs en analys 

av hur beräknade vikningsfaktorer förhåller sig till byggnaders 

primärenergibehov eftersom primärenergi anges i energiprestan-

dadirektivet och PBF.  

 

 

 

                                                 
38

 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av 

kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och 

byggnadselement 
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Förslag till viktningsfaktorer 

De föreslagna viktningsfaktorerna sammanfattas i tabell 10.  

Tabell 10 Förslag till nya viktningsfaktorer 

Energibärare Viktningsfaktorer 

Fjärrvärme 0,7 

El 1,8 

Fjärrkyla 0,6 

Biobränsle  0,6 

Gas 1,8 

Olja 1,8 

 

Metod och avvägningar viktningsfaktorer 

Boverket har tagit fram en metod för att fastställa viktningsfaktorer. Me-

toden sammanfattades ovan och avvägningar i varje steg beskrivs när-

mare nedan. En fördjupad beskrivning av beräkningen av viktningsfak-

torer finns i bilaga 4. 

1. Utgångspunkt effektiva uppvärmningslösningar 

Boverket föreslår att viktningsfaktorer likställer effektiva och hållbara 

metoder för uppvärmning och kylning. Viktningsfaktorerna ska göra att 

en byggnad får samma energiprestanda med olika uppvärmningssätt, så 

länge tekniken som används är effektiv. Då blir det inte energihushåll-

ningsreglerna som i huvudsak styr valet av uppvärmningssätt. Viktnings-

faktorer ska ta hänsyn till att mängden levererad energi är olika för olika 

uppvärmningslösningar även om de anses vara lika energieffektiva. Ex-

empelvis är mängden levererad energi till en byggnad mindre om den är 

uppvärmd med bergvärmepump än om den vore fjärrvärmevärmd. Detta 

innebär att viktningsfaktorn för el ska vara högre än viktningsfaktorn för 

fjärrvärme. Utöver fjärrvärme och el föreslås även att faktorerna för 

biobränsle och fjärrkyla sätts så att styrningen mellan energibärarna neut-

raliseras. Eftersom de föreslagna faktorerna likställer olika uppvärm-

ningslösningar så får en byggnad i princip samma energiprestanda, oav-

sett om den använder fjärrvärme, bergvärme eller pelletspanna. På samma 

sätt sätts viktningsfaktorn för fjärrkyla så att en byggnads energiprestanda 

inte påverkas om man använder sig utav fjärrkyla eller en kompressor-

kylmaskin. 
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Andel förnybart 

Hur stor andel förnybart som finns i respektive energibärare beskrivs i bi-

laga 6, som utgörs av ett PM som Energimyndigheten framtagit på begä-

ran av Boverket. Byggnader som idag byggs med fjärrvärme kan anses 

använda en stor andel förnybar energi, sedan fjärrvärmen på en nationell 

nivå innehåller 66 procent förnybar energi. El innehåller 60 procent för-

nybart, och den höga faktorn för el gör att det i princip inte går att bygga 

en elvärmd byggnad utan att använda sig av värmepumpsteknik. Värme-

pumpar använder el för att hämta förnybar värme från omgivningen, som 

därför innebär att en viss andel förnybart används av byggnaden oavsett 

andelen förnybart i den levererade elenergin. Dessa förutsättningar gör att 

en ny byggnad som värms med el kan anses använda en stor andel förny-

bar energi. Biobränsle är 100 procent förnybart, vilket innebär att en 

byggnad värmd med biobränsle använder 100 procent förnybart. Andelen 

förnybart i fjärrkyla har Boverket i dagsläget inga särskilda uppgifter om. 

Fjärrkyla produceras dock i huvudsak genom användande av eldriven 

pumpteknik som nyttjar frikyla i olika utsträckning. Sedan el har en stor 

andel förnybart så bedöms även fjärrkyla ha det, oavsett hur stor andel 

frikyla som nyttjas i fjärrkylenätet. Därmed bedöms en byggnad som an-

vänder fjärrkyla använda en stor andel förnybart i de delar som kylbeho-

vet utgör. På en nationell nivå innehåller gas respektive olja enbart några 

enstaka procent förnybart. Genom att sätta viktningsfaktorerna för dessa 

energibärare högre måste en ny byggnad som nyttjar dessa komplettera 

det med antingen en mer förnybar energibärare eller med lokal produkt-

ion av förnybar energi. På så vis kommer även dessa byggnader att nyttja 

en hög andel förnybar energi. 

I PBF anges att en byggnads energiprestanda ska påverkas av hur förny-

bar den levererade energin är. Eftersom olja och gas innehåller en hög 

andel fossil energi föreslås dessa få en hög viktningsfaktor. För att meto-

den ska bli transparent sätts faktorn för olja och gas till samma som fak-

torn för el. Det innebär att uppvärmningslösningar med olja eller gas lik-

ställs med direktverkande el. Ur energisynpunkt är direktverkande el en 

ineffektiv uppvärmningslösning och är därför en relevant jämförelse för 

de fossila energislagen.  

2. Det är kostnadsoptimala utföranden som ska likställas 

Grunden för viktningsfaktorerna är att likställa hållbara och inte fossilba-

serade system för uppvärmning. Även motsvarande för kylning kan anses 

relevant. För att kunna hitta jämförbara situationer har Boverket utgått 

från typbyggnader i kostnadsoptimalt utförande. Vid beräkning av kost-

nadsoptimala nivåer har Boverket valt att utgå från den metodik som ges 

av den delegerade förordningen som hör till energiprestandadirektivet 
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och dess riktlinjer. Kostnadsoptimalitet beräknas därmed på samma sätt 

som när nivån för minimikrav för energiprestanda beräknas. I den delege-

rade förordningen anges att beräkningarna ska baseras på nuvärdesberäk-

ningar med en tidshorisont på 30 år för flerbostadshus och småhus, för 

lokaler är tidshorisonten 20 år. Beräkningarna inkluderar investerings-

kostnader, underhållskostnader, och driftskostnader. Boverket har valt 

typbyggnader för beräkning av levererad energi baserat på vilka uppför-

anden som är vanliga vid nybyggnation för respektive byggnadskategori. 

Åtgärder för att förbättra energiprestandan har sedan simulerats för re-

spektive byggnadstyp för att finna vilka nivåer som bedöms vara kost-

nadsoptimala. Fjärrvärme, bergvärmepump och frånluftsvärmepump 

finns representerade som val av uppvärmningssystem.  

En beskrivning av de typbyggnader som använts vid beräkningarna finns 

i bilaga 2. Resultaten av beräkningarna finns i bilaga 3.  

Hur representativa är de kostnadsoptimala nivåerna? 

Beräkningen av kostnadsoptimala nivåer innehåller av naturliga skäl en 

del generaliseringar och antaganden. Typbyggnader har valts med vanligt 

förekommande tekniker för uppvärmning och ventilation. I beräkningarna 

används endast en produkt i respektive teknikgenre som får representera 

hela teknikgrenen. Produkten i beräkningarna anses vara av god kvalitet. 

Utöver teknikval varieras prestandan i klimatskärmen. I övrigt testas inte 

typbyggnader med olika formfaktorer inom respektive byggnadskategori 

utan den valda utformningen bedöms i tillräckligt god utsträckning kunna 

representera byggnadskategorin i sin helhet. Prestandan på produkterna 

och byggnadens utformning kommer ha inverkan på mängden levererad 

energi till typbyggnaderna. Dessa egenskaper hos byggnaden kommer 

därmed även ha inverkan på de framräknade kostnadsoptimala nivåerna 

och slutligen också nivån på viktningsfaktorerna. I verkligheten varierar 

dessa indata gällande klimatmässiga förutsättningar, geometriska förut-

sättningar, lokala förutsättningar för olika tekniska lösningar samt kost-

nad för olika lösningar. Detta innebär att de beräknade kostnadsoptimala 

typbyggnaderna bör ses som ett normaliserat fall som får vara vägledande 

vid beräkningen av viktningsfaktorerna. Vissa byggnader kommer att be-

höva byggas bättre än vad som är kostnadsoptimalt för just den för att 

uppfylla energiprestandakravet, och vissa kommer att kunna uppfylla 

energiprestandakravet genom även om man använder sämre produkter än 

i beräkningarna som redovisas i bilaga 3. Om en typbyggnad skulle väljas 

så att ovan nämnda förutsättningar är ogynnsamma, så skulle det innebära 

att den levererade energin blir högre än om förutsättningarna varit ge-

nomsnittliga. Det skulle i nästa steg leda till att relationen mellan energi-

bärarna ändras eftersom de kostnadsoptimala beräkningarna ligger till 
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grund för att likställa effektiva uppvärmningslösningar. I det enskilda fal-

let med mer genomsnittliga förutsättningar, skulle de beräknade vikt-

ningsfaktorerna därmed inte vara representativa. Ur ett hållbarhetsper-

spektiv skulle därmed en ingång med alltför ogynnsamma förutsättningar 

leda till att energi inte behöver hushållas med i samma utsträckning. Om 

typbyggnaderna i stället skulle ha gynnsamma förutsättningarna, så skulle 

det istället bli kostnadsdrivande att uppföra en byggnad som nyttjar ener-

gibäraren i fråga i situationer där förutsättningarna är sämre. Boverket har 

med de valda typhusen även tagit i beaktande att föreslagna regler inte 

enbart ska optimera byggnader utifrån energitekniska och -ekonomiska 

grunder utan typhusen ska väljas så att reglerna också ger utrymme för 

arkitektonisk frihet. 

3. Flerbostadshus som utgångspunkt 

Viktningsfaktorerna sätts utifrån relationen mellan mängden levererad 

energi för olika energibärare. Denna relation är olika i beräkningarna av 

kostnadsoptimalt utformade för småhus, flerbostadshus och lokaler. Bo-

verket har valt att utgå från flerbostadshus som jämförelsesituation.  

Som framkommit under dialog med branschen och av kostnadskalkyler är 

konkurrensen mellan en elbaserad och fjärrvärmebaserad uppvärmning 

särskilt påtaglig i flerbostadshus. I flerbostadshus är de vanligaste upp-

värmningslösningarna fjärrvärme och bergvärme. Det är dessa två upp-

värmningslösningar som bör likställas genom viktningsfaktorer.  

Enligt Boverkets beräkningar skulle relationen mellan el och fjärrvärme 

bli större om utgångspunkten istället hade varit att likställa bergvärme 

och fjärrvärme i småhus, givet att typbyggnaderna har samma ventilat-

ionslösning. El skulle i så fall få en högre faktor. För småhus finns fler re-

levanta elbaserade uppvärmningslösningar än bergvärmepump kombine-

rat med FTX (frånluftsventilation med värmeåtervinning). Bergvärme-

pump är dessutom en kostsam investering i ett småhus. Frånluftsvärme-

pump är en billigare investering och är en vanlig installation i småhus 

som byggs idag. En frånluftvärmepump är mindre energieffektiv än en 

bergvärmepump, men är ändå att betrakta som en effektiv uppvärmnings-

lösning i ett småhus. Boverket bedömer att det måste vara möjligt att 

fortsätta bygga med frånluftsvärmepump i småhusfallet för att inte för-

dyra byggandet. Därför måste hänsyn tas till detta både i metoden för 

viktningsfaktorer och i ett senare skede i valet av nivå på minimikravet. 

Med utgångspunkten att jämföra fjärrvärme och bergvärmepump kommer 

det vara lika lätt att uppfylla kraven med dessa lösningar i flerbostadshus. 

Ju större relationen blir mellan el och fjärrvärme, desto svårare blir det i 

nästa steg att sätta en kravnivå som både ställer relevanta krav på fjärr-
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värme/bergvärmelösningar och som ändå möjliggör användning av från-

luftsvärmepumpar i småhus.  

Inom byggnadskategorin lokaler har ett kontor använts som typbyggnad 

för att göra kostnadsoptimalitetsberäkningar. Utöver kontor ingår många 

olika typer av byggnader i byggnadskategorin lokaler. Byggnader i lokal-

kategorin används för vitt skilda ändamål. Det är därför svårt att hitta re-

levanta jämförbara situationer i denna kategori. Därför skulle beräkningar 

för kontor inte vara representativa som jämförelsesituation.  

Flerbostadshus har valts som den mest representativa jämförelsesituation-

en att sätta viktningsfaktorer. I detta val har effekterna för övriga bygg-

nadskategorier studerats så att utfallet blir rimligt även för småhus och 

lokaler. Analysen av utfallet för småhus och lokaler framgår närmare i bi-

laga 4. 

4. Viktningsfaktorerna i relation till primärenergi 

Boverket har valt att utgå från faktor 0,7 för fjärrvärme för att sedan sätta 

de resterande faktorerna i relation till denna faktor. Motivet att utgå ifrån 

0,7 för fjärrvärme är att primärenergitalet i största möjliga mån då av-

speglar primärenergibehovet i byggnaden. Primärenergifaktorn för fjärr-

värme beräknad på primärenergi enligt bilaga 5 är 0,7. På så vis uppfylls 

skrivelsen i PBF att byggnadens energiprestanda ska uttryckas i primär-

energi. Boverket föreslår därför att viktningsfaktorerna utgår från 0,7 på 

fjärrvärme, och att övriga faktorer sätts i beräknad relation till denna.  

Ett annat alternativ hade varit att sätta den lägsta viktningsfaktorn till 1,0. 

Att utgå från 0,7 för fjärrvärme kan ses som en anpassning till en skala 

där storleksordningen på faktorerna är samma som primärenergifaktorer 

beräknade på primärenergi. Utgångspunkten för viktningsfaktorernas 

skala påverkar inte hur relationerna mellan energibärarna fastställs. Syftet 

med viktningsfaktorer kommer ändå uppnås. Viktningsfaktorerna korrele-

rar med kravnivån. Att välja 1,0 som utgångspunkt för viktningsfaktorer-

na skulle endast få effekten att kravnivån skulle behöva justeras upp i 

motsvarande mån.  

Definitionen av primärenergi är enligt PBF energi som inte genomgått 

någon omvandling. Enligt PBF ska energiprestandan beskriva vilket be-

hov byggnaden har av levererad energi uttryckt i primärenergi, beräknad 

med en viktningsfaktor per energibärare. 

För att analysera hur väl viktningsfaktorerna medför att primärenergian-

vändningen avspeglas i byggnaders primärenergital sammanställs i tabell 
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11 både de föreslagna viktningsfaktorerna och primärenergifaktorer be-

räknade enligt bilaga 5. 

Tabell 11 Föreslagna viktningsfaktorer och beräknade primärenergifaktorer 

Energibärare Viktningsfaktorer Beräknade primärenergi-

faktorer 

Fjärrvärme 0,7 0,7 

El 1,8 1,8 

Fjärrkyla 0,6 0,3 

Biobränsle  0,6 1,1 

Gas 1,8 1,1 

Olja 1,8 1,1 

 

De föreslagna viktningsfaktorerna för fjärrvärme och el stämmer mycket 

bra överens med primärenergifaktorerna. Detta innebär att primärenergi-

talet hos byggnader som i huvudsak använder dessa energibärare mycket 

väl avspeglar primärenergibehovet. 

För fjärrkyla är viktningsfaktorn högre än primärenergifaktorn. Detta 

kommer av att den valda relationen mellan fjärrkyla och kompressorkyla 

utgår från en byggnad där låg tillgång till frikyla finns, vilket är vanligt i 

tätbebyggt område. Skulle en lägre viktningsfaktor sättas på fjärrkyla så 

skulle konsekvensen bli att det blir svårare att uppfylla energikraven i tät-

bebyggda områden där fjärrkyla inte finns tillgängligt, än där det finns 

fjärrkylenät utbyggda.  

Viktningsfaktorn för biobränsle är lägre än den beräknade primärenergi-

faktorn. Detta innebär att primärenergitalet för en byggnad med till ex-

empel pelletspanna blir lägre med viktningsfaktorn för biobränsle än om 

primärenergifaktorer enligt bilaga 5 hade applicerats. Vid användande av 

biobränsle så kommer därmed byggnadens primärenergital inte avspegla 

primärenergianvändningen, utan vara något lägre. Motivet till detta är 

dels att andelen förnybart är mycket stor i biobränsle, dels att det annars 

skulle bli orimligt kostnadsdrivande att bygga där varken fjärrvärme eller 

bergvärme finns som alternativ. 

Gas och olja har högre viktningsfaktorer än de beräknade primärenergi-

faktorerna. För gas och olja blir primärenergitalet högre än primärenergi-

behovet. Motivet till detta är att andelen förnybart är mycket lägre hos 

dessa än hos övriga energibärare. Andelen förnybart i olika energibärare 

redovisas närmare i bilaga 6. 
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Ändrade kravnivåer 
Energihushållningskraven omfattar både maximalt tillåtna primärenergi-

tal, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenom-

gångskoefficient. Boverket föreslår i denna remiss endast en ändring av 

två av kraven, de rörande primärenergital och genomsnittlig värmege-

nomgångskoefficient.  

Kostnadsoptimala kravnivåer för en byggnads 
energiprestanda 

Boverket föreslår att kraven i BBR sätts efter de kostnadsoptimala nivå-

erna för de olika byggnadskategorierna. Boverket gör bedömningen att de 

kostnadsoptimala nivåerna motsvarar en mycket hög energiprestanda, och 

att de leder till en mycket låg energianvändning hos byggnader som 

byggs enligt nivåerna. Tabell 12 visar de kravnivåer som föreslås på 

byggnaders energiprestanda.  

Tabell 12 Föreslagna krav – högsta tillåtna primärenergital 

 Primärenergital EPpet  

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Småhus  90 

Flerbostadshus 75 

Lokaler 70 

Kravet på primärenergital gäller inte för bostäder och lokaler med Atemp mindre  

än 50 m
2
. 

Avvägningar rörande kravnivåerna 

De kravnivåer som Boverket föreslår behöver ta hänsyn till andra mål än 

energieffektivisering. Boverket måste också ta hänsyn till bostadspoli-

tiska mål så som att reglerna inte ska förhindra byggande av såväl små-

hus, flerbostadshus och lokaler på svagare bostadsmarknader. Reglerna 

bör också ge utrymme för variation i arkitektonisk gestaltning.   

Vid val av kravnivå behöver även hänsyn tas till kontrollprocessen. Att 

fastställa en byggnads energiprestanda, genom beräkning eller mätning 

och normalisering, blir utmanande i väldigt energieffektiva byggnader. 

Detta sedan variationer i yttre faktorer så som brukarbeteende och väder 

får en stor inverkan på energiprestandan när den är mycket hög. Metoder 

för normalisering och normalårskorrigering blir trubbigare allt eftersom 

energiprestandan förbättras, och storleksordningen på felkällorna växer i 

förhållande till de faktiska energiposterna. Kraven måste ställas så att 

rimliga förutsättningar för en kvalitativ kontrollprocess skapas. Risken är 

annars att kraven blir tandlösa, och att det uppstår osäkerheter kring 

huruvida en byggnad med för högt fastställt primärenergital faktiskt inte 
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uppfyller kraven, eller om det beror på felkällor. Av dessa skäl är det vik-

tigt att sätta kravnivåerna på en nivå som ger en bra balans mellan lätt 

och rätt.  

De kravnivåer som föreslås bedöms uppfylla de kriterier som listats ovan, 

medan en ytterligare skärpning inte bedöms göra det i dagsläget. Vidare 

ska nämnas att kravnivåerna är minimikrav, och ska därmed endast defi-

niera en acceptabel nivå för energiprestanda i byggnader. Många kommer 

på marknadsmässiga grunder bygga byggnader med en bättre energipre-

standa.  

Ventilationstillägg 

För lokaler och flerbostadshus får i vissa fall högsta tillåtna primärenergi-

tal justeras upp med ett så kallat ventilationstillägg. Boverket föreslår att 

det gällande ventilationstillägget reduceras som följd av förbättrade pre-

standa i värmeåtervinningen med modern ventilationsteknik.  

Genom att tillåta en högre energianvändning orsakat av ett ökat behov av 

hygieniskt uteluftsflöde ställs ungefär samma krav på byggnadens energi-

tekniska egenskaper oberoende av den verksamhet som bedrivs i lokaler-

na.  

Ändringsförslaget innebär att dagens utformning av ventilationstillägget 

behålls, men att storleken på tillägget minskas. 

Ventilationstillägget har inte skärpts i motsvarande takt som övriga krav 

på energiprestanda, och har heller inte följt den tekniska utvecklingen 

mot mer effektiva tekniker för värmeåtervinning. Dagens tillägg är be-

räknat utifrån en värmeåtervinningsgrad på 50 procent. Det föreslagna 

tillägget är beräknat utifrån en värmeåtervinning på 70 procent.  

Figur 1 visar simuleringsresultat från programmet IDA ICE där ökad 

energianvändning vid ökad ventilation beräknats. Varje hus beräknades 

för norra Sverige (vänster) och Stockholmsområdet (höger) med olika ef-

fektivitet i värmeåtervinningen. Resultaten ligger till grund för faststäl-

landet av en ny nivå på ventilationstillägget.  
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Figur 1 Beräknade energiprestanda för olika lokaler med ventilationstillägg och 

jämförelse med krav i BBR  

Norra Sverige 

 

Stockholmsområdet 

  

 

Jämförs tillägget enligt BBR (heldragen röd linje) i figurerna med beräk-

nade värden framgår att tillägget är något generösare än den faktiskt 

ökade energianvändningen i de olika beräkningarna. För kurvan med da-

gens effektivitet (50 procent) i värmeåtervinningen är den ökade energi-

användningen knappt 15 procent. En kurva för 70 procent värmeåtervin-

ning används och avrundas för att inkludera 15 procent marginal beräk-

nas ventilationstillägget som:  

40 ×(𝑞medel−0,35) 

Inga ändringar föreslås för det maximala flöde som får användas vid be-

räkningen av ventilationstillägget, det vill säga qmedel är maximalt 1,0 l/s 

och m
2
. 

Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient  

Som en följd av ändrade krav på byggnadens primärenergital EPpet före-

slås även ändrade krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenom-

gångskoefficient Um. Kraven skärps för småhus och för lokaler. För fler-

bostadshus visar de kostnadsoptimala beräkningarna att den gällande 

kravnivån på Um är rimlig. Boverket föreslår därför inte en skärpning av 

kraven för flerbostadshus. Kravet för småhus och lokaler under 50 

kvadratmeter är också oförändrat. Nya föreslagna krav visas i tabell 13. 
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Tabell 13 Föreslagna krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenom-

gångskoefficient, Um 

Byggnadskategori  Um (W/m
2
K)  

Småhus  0,30  

Flerbostadshus  0,40 (oförändrad) 

Lokaler  0,50 

Småhus och lokaler under 50 m
2
: 0,33 (oförändrat) 

 

Um-kravet är tänkt att sättas på en nivå som motsvarar en klimatskärm 

som är något sämre än den kostnadsoptimala för de undersökta typbygg-

naderna. Denna ansats ger ett handlingsutrymme behövs för att kunna op-

timera kombinationerna av egenskaper i det enskilda fallet. Detta innebär 

att någon kan välja att då bygga en något sämre klimatskärm, men då 

måste kompenseras med till exempel bättre installationer. Genom de fö-

reslagna viktningsfaktorerna bedöms kraven på klimatskärmen genom 

primärenergitalet bli tillräckligt rättvisa för olika byggnader. Kravet ska 

sättas så att byggnader som byggs enligt kraven har en tillräckligt bra 

klimatskärm. Det ska dock inte vara Um-kravet som huvudsakligen blir 

den begränsande indikatorn.  

När en kravnivå ska väljas för Um så måste hänsyn tas till att förutsätt-

ningarna kan skilja sig från fall till fall. Som vid all kravställning så 

kommer det vara lättare för vissa att kunna uppnå kraven, och för vissa 

svårare. Till exempel får formen på bygganden en stor inverkan på bygg-

nadens Um, sedan det oftast är lättare att få ett bra Um-värde på botten-

platta och tak än på väggkonstruktioner med fönster. Byggnader som är 

höga i förhållande till byggnadsarea har därför ofta ett sämre Um-värde än 

byggnader som är låga i förhållande till byggnadsarea. Detta innebär att 

kraven måste sättas så att de är rimliga även för höga, smala byggnader. 

Det kommer att vara något lättare att uppfylla Um-kravet för låga byggna-

der som i detta sammanhang har en mer gynnsam form. Det krävs att det 

finns utrymme att variera byggnaders form i den arkitektoniska gestalt-

ningen. 

Ett alternativ kunde vara att göra någon form av justeringsfaktor, eller 

olika kravnivåer för byggnader med olika form. Det skulle dock göra reg-

lerna mer komplicerade än idag, vilket inte är önskvärt i dagsläget. Sedan 

Um-kravet i de flesta fall inte kommer vara den begränsande faktorn för 

utformningen av byggnaden så bedöms behovet av att införa justeringar 

som relativt små. Kravnivåerna måste då väljas så att även höghus kan 

uppfylla dem. 
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En synpunkt som Boverket ofta möter är att en sämre klimatskärm som 

kompenseras med bättre installationer kan leda till en sämre energipre-

standa på sikt eftersom klimatskärmen och installationer har olika livs-

längd. BBR innehåller regler för både uppförande av ny byggnad och för 

ändring av byggnad. Ändringsreglerna innebär att en ändring av en bygg-

nad inte får leda till en försämring av energieffektiviteten, om inte sär-

skilda skäl föreligger eller kraven för nybyggnad ändå uppfylls. Detta in-

nebär i princip att det inte är tillåtet enligt BBR att till exempel byta en 

installation till en som ger sämre energiprestanda, om någon motsvarande 

förbättring inte görs. Det kan finnas ett behov att se över hur ändringsreg-

lerna efterlevs och följs upp.  

Småhus  

Boverket föreslår att kravet på Um för småhus sätts till 0,30 W/m
2
K. Det 

är en skärpning från 0,40 W/m
2
K. Um-värdet på det kostnadsoptimala 

småhuset är enligt beräkningarna 0,27 – 0,28 W/m
2
K (se bilaga 3). 

Flerbostadshus – oförändrat 

Kravet på Um för ett flerbostadshus är idag 0,40 W/m
2
K. Detta motsvarar 

Um-värdet på det kostnadsoptimala flerbostadshuset enligt beräkningarna 

(se bilaga 3). Därför finns det inte utrymme för en skärpning och Bover-

ket föreslår ingen ändring av denna kravnivå. 

Lokaler  

Boverket föreslår att kravet på Um för lokaler sätts till 0,50 W/m
2
K. Det 

är en skärpning från 0,60 W/m
2
K. Um-värdet på det kostnadsoptimala 

kontoret är enligt beräkningarna 0,47 W/m
2
K (se bilaga 3). Boverket fö-

reslog i en remiss våren 2018 en skärpning av kravet till 0,40 W/m
2
K vil-

ket möttes av kritik. Kritiken rörde att ett så skarpt krav var svårt att upp-

fylla för byggnader med stora glaspartier och för kombinerade lokal- och 

bostadshus.  

Övriga ändringar 
Boverket föreslår vissa ytterligare små ändringar i avsnitt 9 BBR som be-

skrivs kortfattat här.  

Definitioner 

Boverket föreslår att nya definitioner ska införas i BBR. Detta föreslås 

som en direkt följd av att det införts nya definitioner i ändringarna av 

energiprestandadirektivet 2018. Några andra definitioner införs som en 

direkt följd av ändringen från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer.  

Dessa definitioner införs i 9:12 BBR.  
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Lokaler med tillfällig verksamhet och små byggnader  

I sista stycket i 9:11 anges att kravet på hushållning med elenergi inte 

gäller lokaler med verksamhet av tillfällig karaktär. Energihushållnings-

reglerna i BBR är inte längre uppdelade i krav för elvärmda respektive 

icke elvärmda byggnader. Av förtydligande skäl föreslås därför att detta 

undantag formuleras om.  

Boverket föreslår att undantaget för lokaler med verksamhet av tillfällig 

karaktär flyttas till 9:2 där det redan anges att högre primärenergital och 

högre installerad eleffekt kan godtas om särskilda förhållanden föreligger. 

Genom att placera dessa två undantag från energikraven tillsammans be-

döms reglerna bli tydligare. Skillnaden mellan formuleringen att lokaler 

med verksamhet av tillfällig karaktär undantas krav på hushållning med 

elenergi eller formuleringen att högre primärenergital och installerad elef-

fekt kan godtas är i praktiken marginell.  

I allmänt råd anges att verksamhet av tillfällig karaktär som utgångspunkt 

avser verksamhet som ska pågå två år eller kortare tid eftersom det är så 

länge energiprestandadirektivet medger att undantag får göras från ener-

gikraven.  

I 9:11 anges också att kraven på hushållning med elenergi inte gäller fri-

stående byggnader med en area som är mindre än 50 m
2
. Att små bygg-

nader undantas krav på högsta tillåtna primärenergital och maximalt in-

stallerad eleffekt framgår uttryckligen av tabell 9:2a. Av denna anledning 

och eftersom uppdelningen i elvärmda och icke elvärmda byggnader inte 

längre är aktuell i BBR tas formuleringen bort. Ingen ändring i tillämp-

ning är avsedd, utan ändringen görs av förtydligande skäl.  

Effektiv elanvändning – SFP för fläktar 

Både vid uppförande av en ny byggnad och när en byggnad ändras före-

slår Boverket skärpta rekommendationer på effektiviteten hos fläktar och 

ventilation. Liksom tidigare uttrycks kravet i specifik fläkteffekt (SFP).  

Vid uppförande av en ny byggnad föreslås följande värden i tabell 14 för 

ventilationssystem (SFP). Kategorin från- och tilluft med värmeåtervin-

ning och kyla har lagts till, sedan skärpningarna av nivåerna medför ett 

behov av uppdelningen. 
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Tabell 14 Rekommenderat maximala värden på specifik fläkteffekt (SFP) för ven-

tilationssystem 

 SFP (kW/m
3
 s) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning 1,5 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,1 

Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla 1,6 

Frånluft med återvinning 0,75 

Frånluft 0,5 

 

Vid ändring av byggnader (BBR avsnitt 9:9 Krav på energihushållning 

vid ändring av byggnader) föreslås följande värden i tabell 15 för venti-

lationssystem (SFP) och ventilationsaggregat (SFPv). 

Tabell 15 Föreslagna värden för SFP och SFPv vid ändring av byggnader 

 SFP  

(kW/m
3
 s) 

SFPv  

(kW/m
3
 s) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning 1,5 1,5 

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

Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla 1,6 1,6 

Frånluft med återvinning 0,75 0,75 

Frånluft 0,5 0,5 

 

Kraven skärps som en följd av produkternas förbättrade prestanda och för 

ge bättre överensstämmande med EU:s direktiv om ekodesign
39

 för mo-

tordrivna fläktar Förslaget till ändrade värden är framtaget i samråd med 

Svensk ventilation. 

Förtydliganden 

Vissa andra små ändringar har gjorts av redaktionella och förtydligande 

skäl. De framgår av författningsändringar med kommentarer i kapitel 3.  

Tidpunkt för ikraftträdande 
Boverket föreslår att reglerna träder i kraft den 1 juli 2020 med ett års 

övergångstid till den 1 juli 2021. Innan reglerna träder i kraft måste de 

anmälas till EU.  

Under utredningstiden har Boverket planerat för att ändrade energihus-

hållningsregler skulle träda i kraft redan den 1 mars 2020 för att ändring-

arna skulle vara på plats inom införlivandetiden för det ändrade EU-

                                                 
39

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upp-

rättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter samt  
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direktivet om byggnaders energiprestanda
40

. Regeringens har under våren 

2019 tagit fram en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda 

(Skr. 2018/19:152). Boverket har i arbetet med detta remissförslag avvak-

tat denna skrivelse varmed tidplanen reviderats med följdeeffekten att 

reglerna föreslås träda i kraft senare än vad som först planerats för. Den 5 

juli 2019 remitterades ett förslag till ändring i PBF. Ändringen i PBF ger 

Boverket stöd för de ändringar som föreslås i denna remiss. Boverket har 

därför inte kunnat skicka remissen före ändringen i PBF. 

 

   

                                                 
40

 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring 

av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet 
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2.5 Alternativa lösningar 

Andra sätt att ändra föreskrifterna än de föreslagna behöver även uppfylla 

krav i PBF och energiprestandadirektivet. Det gäller både kravnivåer och 

sättet att formulera kraven. Här kommenteras olika alternativa lösningar 

när det gäller  

 Viktningsfaktorer 

 Kravnivåer 

Viktningsfaktorer 
En ändring är föreslagen i PBF som anger att primärenergital ska beräk-

nas med viktningsfaktorer. I den förslagna ändringen anges också att den 

mycket låga mängden energi som krävs i en nära-nollenergibyggnad i 

mycket hög grad bör tillföras energi från förnybara energikällor. Vikt-

ningsfaktorerna har fastställts enligt metoden som beskrivs i denna kon-

sekvensutredning för att bidra till teknikneutralitet. 

Boverket bedömer att den metod som utformats för fastställande av vikt-

ningsfaktorer är den enda som är förenlig med skrivelserna i PBF och 

ställningstagandena i regeringens skrivelse (skr. 2018/19:152). Däremot 

är Boverkets bedömning att andra avväganden hade varit möjliga inom 

den valda metoden. De situationer som i metoden för viktningsfaktorer 

har bedömts vara jämförbara har valts utifrån parametrar såsom rådande 

konkurrensförhållanden, analys av framtida bostadsbehov och de olika 

uppvärmningslösningarnas effektivitet. I framtida utvärderingar kan dessa 

avväganden bli annorlunda vilket den inbyggda flexibiliteten i metoden 

tillåter. Den valda metoden väljer till exempel i dagsläget att likställa de 

övervägande fossila energibärarna med en lösning som använder direkt-

verkande el. Vidare görs bedömningen att den elbaserade lösning för 

uppvärmning som utgör den mest relevanta jämförelsen med övriga ef-

fektiva uppvärmningslösningar är bergvärmepumpen. I båda dessa fall 

hade andra avväganden varit möjliga vilka även de hade varit förenliga 

med skrivelserna i förordningen. Avvägningarna motiveras i varje steg av 

metoden. Boverkets bedömning är att de avvägningar som gjorts är de 

mest ändamålsenliga i dagsläget och att det inte finns någon relevant, al-

ternativt metod att uppfylla kraven i PBF och ställningstagandena i rege-

ringens skrivelse om byggnaders energiprestanda. 



Konsekvensutredning BFS 2020:XX 53 

 Boverket 

Kravnivåer  
Den delegerade förordningen anger hur kostnadsoptimala nivåer ska be-

räknas och hur minimikrav ska förhålla sig till kostnadsoptimala nivåer. 

Det är tillåtet enligt förordningen att energikravet är 15 procent mildare 

än de kostnadsoptimala nivåerna. Det finns dock ingen gräns för att gå 

utöver de kostnadsoptimala och ställa skarpare energikrav. Detta innebär 

att tre principiella angreppssätt är möjliga. Att utgå från de kostnadsopti-

mala nivåerna, att ha skarpare krav eller att ha något lättare krav. 

Boverket har tidigare haft ambitionen att besluta om skarpare kravnivåer 

än de som vid gällande tidpunkt enligt undersökningar bedömdes vara 

kostnadsoptimala. Denna ansats tilläts med utgångspunkt i att en god 

framförhållning och en tydlig målsättning ska driva på teknikutveckling-

en. Den senaste tiden har fokus istället skiftat mot bostadsbyggande och 

sänkta byggkostnader. Boverkets analys av bostadsmarknaden visar att 

det krävs en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet för att möta behovet av 

bostäder.
41

 Detta skifte har stärkts av det faktum att det framkommit i ut-

redningsarbetet att det finns en relativt god samsyn bland branschaktörer 

att kravnivåerna ska vara kostnadsoptimala och inte vara skarpare. Därut-

över finns det även en risk att alltför hårda krav på energiprestanda skulle 

likrikta den arkitektoniska gestaltningen och göra standardiserat utpro-

vade lösningar mer gångbara. Det skulle kunna leda till en utarmning av 

den formmässiga mångfalden i den byggda miljön. Mångfald och variat-

ion i byggd miljö är något som ger en positiv inverkan på människors 

välbefinnande. Till sist har det faktum att de aktuella föreskriftsändring-

arna utretts i flera omgångar medfört att möjligheten till framförhållning 

som branschen såg som nödvändig inte längre finns kvar vid detta re-

misstillfälle. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser Boverket att 

det i nuläget inte är lämpligt att föreslå kravnivåer som går utöver de 

kostnadsoptimala nivåerna. 

Ytterligare ett alternativ hade varit att låta kravnivåerna vara 15 procent 

lättare än kostnadsoptimal nivå som den delegerade förordningen ger ut-

rymme för. Det skulle kunna innebära att det blir billigare att bygga. Men 

det skulle innebära att nuvärdeskostnaden blir högre. Boverket ser inga 

skäl till att ha lättare krav än de kostnadsoptimala nivåerna. 

 

                                                 
41

 Boverket (2019). Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027. 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-

av-bostadsbyggande/ 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-av-bostadsbyggande/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-av-bostadsbyggande/
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2.6 Konsekvenser av föreslagna 
ändringar 

Detta avsnitt beskriver olika konsekvenser av de föreslagna ändringarna 

ur olika perspektiv. Konsekvenser beskrivs för olika byggnader och upp-

värmningssystem, arkitektonisk gestaltning, bostadsbyggandet, energisy-

stemet, energideklarationer, små företag, staten, kommuner och för mil-

jön.  

Konsekvenser för olika byggnader med olika 
uppvärmningssystem 
De föreslagna ändringarna i viktning av levererad energi samt justeringen 

av kravnivån i energikraven medför att förutsättningarna att bygga små-

hus, flerbostadshus och olika typer av lokalbyggnader ändras. Ändringar-

na medför att vissa byggnadstyper ställs inför skarpare krav medan kra-

ven för andra byggnadstyper mildras något.  

Boverket har valt ett antal typbyggnader för att belysa hur de föreslagna 

ändringarna i viktningsfaktorer och kravnivåer kan komma att påverka 

olika byggnadstyper med olika uppvärmningssystem. Genom beräkning-

arna har kostnadsoptimala nivåer identifierats för de olika byggnadsty-

perna. I beräkningarna används en geografisk justeringsfaktor Fgeo = 1,0.  

Gällande energikrav i förhållande till kostnadsoptimala nivåer 

Tabell 16 visar gällande minimikrav i förhållande till bedömd kostnads-

optimal nivå för olika byggnadstyper. Resultaten visar framförallt på 

skillnaden mellan energiprestandan för en kostnadsoptimalt utformad 

typbyggnad och gällande kravnivå vilket visar att olika uppvärmnings-

lösningar har olika svårt att uppfylla gällande krav. Kravnivån för de 

fjärrvärmevärmda byggnaderna i alla tre byggnadskategorier är skarpare 

än den kostnadsoptimala nivån. För bergvärmevärmda byggnader är relat-

ionen istället den omvända och kravnivån är lättare än den kostnadsopti-

mala nivån.  
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Tabell 16 Kostnadsoptimala nivåer för byggnader med olika uppvärmningssystem 

i förhållande till gällande kravnivåer 

 Kostnadsop-

timal nivå, 

EPpet* 

(kWh/m
2 
år) 

Gällande  

minimikrav, 

EPpet* 

(kWh/m
2 
år) 

Gällande krav-

nivå i förhål-

lande till kost-

nadsoptimal 

nivå 

Småhus – bergvärme-

pump, FTX 

60 90 +50 % 

Småhus – bergvärme-

pump, frånluftsventilation 

76 90 +18 % 

Småhus – fjärrvärme 111 90 -19 % 

Småhus – 

frånluftsvärmepump 

101 90 -11 % 

Flerbostadshus – berg-

värmepump 

64 85 +33 % 

Flerbostadshus – fjärr-

värme 

96 85 -11 % 

Lokaler (kontor) – berg-

värmepump 

67 80 +19 % 

Lokaler (kontor) – fjärr-

värme 

84 80 -5 % 

*EPpet beräknat med gällande primärenergifaktorer PEel = 1,6 för el, PEfjv = 1,0 för 

fjärrvärme och PEkyl = 1,0. 
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Föreslagna energikrav i relation till kostnadsoptimala nivåer 

Tabell 17 visar motsvarande jämförelse med föreslagna kravnivåer.  

Tabell 17 Kostnadsoptimala nivåer för byggnader med olika uppvärmningsalter-

nativ i förhållande till föreslagna kravnivåer.  

 Kostnadsop-

timal nivå, 

EPpet* 

(kWh/m
2 
år) 

Föreslagen 

kravnivå,  

EPpet* 

(kWh/m
2 
år) 

Föreslagen 

nivå i förhål-

lande till 

kostnadsop-

timal nivå 

Småhus – bergvärme-

pump, FTX 

68 90 +32 % 

Småhus – bergvärme-

pump, frånluftsventilation 

85 90 +6 % 

Småhus – fjärrvärme 81 90 +11 % 

Småhus – 

frånluftsvärmepump 

116 90 -22 % 

Flerbostadshus – berg-

värmepump 

73 75 +3 % 

Flerbostadshus – fjärr-

värme 

72 75 +4 % 

Lokaler (kontor) – berg-

värmepump 

72 70 -3 % 

Lokaler (kontor) – fjärr-

värme 

66 70 +6 % 

*EPpet beräknat med föreslagna viktningsfaktorer VFel = 1,8 för el, VFfjv = 0,7 för 

fjärrvärme och VFkyl = 0,6 för fjärrkyla.  

 

Huvudsyftet med övergången till att vikta den levererade energin med 

viktningsfaktorer har varit att skapa liknande förutsättningar att upprätta 

byggnader oberoende av vilken energibärare som används förutsatt att 

denna till stor del är förnybar och att valda installationer är energieffek-

tiva. Resultatet av denna ansats går att se i tabell 17 där skillnaderna mel-

lan uppvärmningslösningarna minskat betänkligt efter det att prestandan 

beräknas med de föreslagna viktningsfaktorerna i stället för de tidigare 

primärenergifaktorerna.  

Ansatsen har även varit att energiprestandakraven inte ska driva fram 

olönsamma investeringar i klimatskärmen vilket framgår av att de kost-

nadsoptimala beräkningarna ligger närmare kravnivån efter de föreslagna 

ändringarna. Småhus är den byggnadskategori där valet av uppvärm-

ningslösning även efter ändringen kommer ha störst betydelse. Med de 

föreslagna ändringarna kommer ett småhus med en fjärrvärmelösning 
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med viss marginal kunna uppföras på ett kostnadsoptimalt sätt.  En berg-

värmepumpslösning med FTX-ventilation kommer enligt beräkningarna 

fortsatt ligga under föreslagen kravnivå även om marginalen minskat 

jämfört med situationen idag. De kostnadsoptimala beräkningarna visar 

dock att ett FTX-system i kombination med en bergvärmepump i ett 

småhus inte är kostnadseffektivt utan att den kostnadsoptimala lösningen 

istället är att använda frånluftsventilation. Med de föreslagna viktnings-

faktorerna erhåller det kostnadsoptimala småhuset med en bergvärme-

pump och en fjärrvärmelösning primärenergital nära varandra. 

Anledningen till att diskrepanserna till föreslagen kravnivå fortsatt är så 

stora för småhus är att även frånluftsvärmepump är att betrakta som en 

effektiv uppvärmningslösning i småhusfallet. Att det finns olika, effek-

tiva uppvärmningslösningar som är elbaserade för småhus kräver avväg-

ningar när kravnivån bestäms så att konsekvenserna blir rimliga. Det bör 

enligt Boverket även framöver vara möjligt att installera frånluftsvärme-

pumpar i småhus och uppfylla minimikravet om energiprestanda, även 

om detta med den föreslagna kravnivån inte kommer kunna göras med en 

kostnadsoptimal lösning. Den valda kravnivån för småhus är att betrakta 

som en kompromiss mellan å ena sidan skarpa energikrav och å andra si-

dan möjlighet att uppföra småhus med frånluftsvärmepump, som är en på 

marknaden mycket vanlig uppvärmningslösning.  

Hade kravnivån strikt satts utifrån de kostnadsoptimala nivåerna för de 

övriga uppvärmningslösningarna hade ett småhus med frånluftsvärme-

pump inte längre kunnat uppfylla kraven på energihushållning. Hade 

viktningsfaktorerna istället utgått från att likställa energiprestandan för ett 

småhus med frånluftsvärmepump med ett småhus med fjärrvärme hade 

relationen mellan energibärarna el och fjärrvärme varit 1,7. Detta är i 

mångt och mycket den situation vi har idag och därmed skulle de pro-

blem som finns med dagens viktning mellan energibärarna kvarstå. Bo-

verket bedömer att de föreslagna viktningsfaktorerna och kravnivån för 

småhus är en rimlig avvägning. Konsekvenser för småhus beskrivs när-

mare i bilaga 4.  

De åtgärder jämfört med grundfallet som krävs för att uppnå föreslagen 

kravnivå för respektive byggnadstyp liksom bedömda kostnader visas i 

bilaga 3.  

Konsekvenser för arkitektonisk gestaltning 
Boverket föreslår ändrade kravnivåer för primärenergital och genomsnitt-

lig värmegenomgångskoefficient, Um. Kraven samverkar, men det som 
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skulle kunna få störst inverkan på byggnaders arkitektoniska gestaltning 

är Um-kravet.  

Det är lättare att uppnå låga U-värden i tak- och golvpartier än i väggpar-

tier, bland annat på grund av väggpartiernas fönsterytor. Skärpning av 

Um-krav medför att en byggnads klimatskärm i genomsnitt måste ha en 

bättre isoleringsförmåga. Detta kan påverka byggnadens form och kan 

innebära en styrning mot låga byggnader respektive byggnader med låg 

andel fönsterarea i väggkonstruktionen. Fönsterarean kan vara relevant 

även för dagsljuskrav i urbana miljöer. Minskade fönsterytor påverkar 

hur långt in i rummet dagsljus når, särskilt på de lägsta våningsplanen i 

områden där byggnaderna är höga och står tätt. De föreslagna ändringar-

na kan därmed komma att påverka hur den bebyggda miljön gestaltas. 

Boverket bedömer att de föreslagna kravnivåerna begränsar negativa 

konsekvenser och säkerställer att variationer i utformning fortsatt kom-

mer att vara möjliga. Med de föreslagna vikningsfaktorerna och mini-

mikravet för en byggnads energiprestanda kommer primärenergitalet som 

indikator ge handlingsutrymme att prioritera och välja mellan olika egen-

skaper hos byggnaden för att påverka energiprestandan, exempelvis kan 

en sämre klimatskärm kompenseras med energieffektivare installationer 

vilket medför flexibilitet i valet av gestaltningsmöjligheter.  

Konsekvenser för bostadsbyggandet  
Enligt Boverkets regionala byggbehovsberäkningar från juni 2019

42
 be-

höver det byggas ca 640 000 bostäder under tio-årsperioden, 2018-2027, 

det vill säga ca 64 000 per år i genomsnitt. Behovsprognosen bygger till 

stor del på prognoser om befolkningstillväxt, förändrad demografi och 

oförändrad hushållssamansättning. De regionala byggbehovsberäkningar-

na indikerar att 6,34 nya bostäder per 1 000 invånare och år behöver 

byggas i genomsnitt. Detta indikerar att bostadsbyggandet i Sverige be-

höver ligga på en hög nivå för att möta efterfrågan hos en snabbt växande 

befolkning. Framför säger byggbehovsberäkningarna att bostäder behöver 

tillkomma i storstäder som personer i svagare socioekonomiska grupper 

kan efterfråga öka.  

De föreslagna kravnivåerna har valts med hänsyn till bostadsbyggande 

och har satts enligt den kostnadsoptimal nivå för lokaler och flerbostads-

hus, för att Boverkets energihushållningsregler inte ska bidra till att byg-

                                                 
42

 Boverket (2019). Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027. 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknade

n/behov-av-bostadsbyggande/ 
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gandet av bostäder ska minska eller fördyras. För byggnadskategorin 

småhus har kravnivån satts mittemellan de kostnadsoptimala nivåerna för 

bergvärme- respektive frånluftsvärmepump. Detta är en kompromiss för 

att upprätthålla god energiprestanda för småhus uppförda med fjärrvärme 

och bergvärme men samtidigt inte förhindra att frånluftsvärmepumpar 

kan användas för uppvärmning av småhus.  

Viktningsfaktorerna ska säkerställa att valet av klimatskärm samt tek-

niska system för värme, kyla och ventilation har en väl avvägd inverkan 

på byggnadens energiprestanda. I och med detta styr reglerna mot att 

byggnader ska nyttja en liten mängd levererad energi och att skeenden ut-

anför byggherrens rådighet inte nämnvärt påverkar byggnadens energi-

prestanda. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för långsiktighet och 

därigenom sunda konkurrensförhållanden mellan de olika systemlösning-

ar som finns på marknaden, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för 

långsiktighet på bostadsmarknaden. 

Administrativa kostnader 

Att ändrade energiregler leder till ökade administrativa kostnader för de 

aktörer som använder sig utav dessa i sitt dagliga arbete. En ändring krä-

ver att dessa aktörer läser in sig på de ändrade reglerna för att även fort-

sättningsvis försäkra sig om att projektering, planering och uppförandet 

uppfyller de ändrade kraven som ställs. För att minska dessa negativa ef-

fekter av uppdaterade regler är det viktigt att Boverket tidigt går ut med 

de ändrade reglerna för att aktörerna ska få godast möjliga möjligheter att 

ställa om sina arbetssätt. Därutöver ska Boverket gå ut med riktade in-

formationsinsatser till de parter som det är av särskild vikt att de fullt ut 

förstår vad ändringarna ifråga innebär, främst de kommunala bygglovs-

handläggarna och byggnadsinspektörerna. De föreslagna ändringarna 

torde vara av ringa betydelse då ändringen inte medför ett annorlunda be-

räkningssätt av en byggnads energiprestanda, med medföljande tillägg för 

ventilation och värmegenomgångskoefficient utan ändringarna avser en-

kom en justering av vikningsfaktorer och gränsvärden vilket inte torde 

generera direkta negativa effekter på administrativa kostnader då syste-

matiken i kraven bibehålls. Den stora förändringen för marknadens aktö-

rer i denna aspekt torde istället ha uppkommit i och med övergången till 

primärenergital från specifik energianvändning då detta innebar en för-

ändring i metodiken hur en byggnads energiprestanda beräknas.  

Principal-agent problem 

När man beräknar kostnadsoptimala nivåer genom nuvärdesberäkningar 

tar man hänsyn till investeringar samt underhålls- och driftskostnader 

över 30 år. Den som gör den initiala investeringen är inte nödvändigtvis 
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den som står för underhållskostnader under byggnadens livslängd. Det 

kan innebära att den som gör den initiala investeringen inte har samma 

incitament att ta hänsyn till underhållskostnader, vilket kan medföra att 

ett så kallat principal-agent problem uppstår. Således har byggherren till 

viss del andra drivkrafter än förvaltaren. Byggherren är inte lika påverkad 

av driftskostnaderna som förvaltaren, men desto mer intresserad av att 

hålla produktionskostnaderna nere då detta påverkar både marginalerna i 

det enskilda projektet men också möjligheterna att öka produktionen med 

ytterligare enheter. Ett annat sätt att beskriva detta är att kommande ägare 

är indifferent om de ökade driftskostnaderna kommer av högre kostnader 

för uppvärmning eller om dessa härstammar från högre räntekostnader på 

grund av högre investerings-/byggkostnader. Minimikraven bör ligga på 

kostnadsoptimal nivå för att inte riskera att det underinvesteras i byggna-

ders klimatskärm och installationer. 

Konsekvenser för efterfrågan på bostadsmarknaden 
Efterfrågan på marknaden kommer att påverkas av att energikraven änd-

ras. Konsekvenser beskrivs för fastighetsägare och boende/brukare. 

Fastighetsägare 

Beslutet att i denna remiss striktare förhålla sig till de beräknade kost-

nadsoptimala nivåerna får även positiva effekter för fastighetsägare då 

olönsamma investeringar i klimatskärm och installationer därmed begrän-

sas. Hur kravnivån förhåller sig till den kostnadsoptimala nivån påverkar 

även de som äger bostäder och lokalbyggnader. Allt annat lika, ökar to-

talkostnaden och därmed hyran kommer efterfrågan att minska. För en 

förvaltare av hyreslägenheter är höjningar av hyresnivåerna reglerade re-

lativt omgivningen, vilket begränsar möjligheten för hyresgivaren att bi-

behålla sina marginaler när kostnaderna ökar. Inom kategorin lokaler är 

bygg- och förvaltningskostnaderna särskilt angeläget för byggnader i 

vilka välfärdstjänster erbjuds då dessa typer av lokaler slutligen finansie-

ras genom skatter. Välfärdstjänster behöver byggas ut i takt med att be-

folkningen ökar och demografin ändras – vilket är en situation Sverige 

befinner sig i för tillfället. Ökad befolkningsmängd innebär inte nödvän-

digtvis ökade skatteintäkter eftersom dessa även beror på befolknings-

sammansättningen. Kostnadsdrivande reglering på detta område kan 

därmed indirekt ha inverkan på de kommunala, regionala och statliga fi-

nanserna.  

Tekniska lösningar i olika byggnadskategorier 

Tekniska lösningar som är kostnadseffektiva i till exempel flerbostadshus 

behöver inte vara kostnadseffektiva i småhus. Detta sedan småhus i för-
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hållande till flerbostadshus och lokaler generellt sett har sämre formfaktor 

och kostnaden för effektiva installationer ska spridas ut på ett färre antal 

kvadratmeter boarea. Kostnaden för energieffektiva installationer blir 

därmed större i förhållande till energibesparingen i en liten byggnad. Till 

detta kommer att även underhållskostnaderna av samma princip blir rela-

tivt sett blir större för en liten byggnad. Av ovanstående resonemang kan 

härledas varför frånluftsvärmepumpen är en mer kostnadseffektiv lösning 

än en bergvärmepump i de studerade småhusfallen. Systemverkningsgra-

den för en frånluftsvärmepump är dock mycket beroende av specifika 

förutsättningar, till exempel lokalt klimat och byggnadens utformning. 

Detta innebär att kostnadseffektiviteten för en frånluftsvärmepumplös-

ning varierar beroende uteklimat och småhusets utformning. Att Boverket 

tagit utgångspunkt i att gå utöver den kostnadsoptimala nivån för från-

luftsvärmepump i småhus innebär därmed att det i normalfallet blir svå-

rare att uppfylla minimikraven. Men på platser och i situationer där de 

yttre förutsättningarna är goda kommer de valda minimikraven kunna 

uppnås även med frånluftsvärmepump. Om de yttre förutsättningarna inte 

är goda för att erhålla en god systemverkningsgrad så kommer det däre-

mot vara svårt att välja denna teknik utan att komplettera med andra åt-

gärder, så som rumsvärmare, lokal produktion av solenergi eller en 

högeffektiv klimatskärm. Är förutsättningarna dåliga för att få en sämre 

systemverkningsgrad så innebär det även ett ökat behov av elspetsvärme, 

vilken i sin tur medför ett ökat behov av installerad eleffekt. Detta kan 

innebära att man når taket i installerad eleffekt, och därmed ändå begrän-

sas i sina möjligheter att välja tekniken. Även kostnadseffektiviteten för-

sämras när systemverkningsgraden blir sämre. 

I flerbostadshus och lokaler är det lättare att tjäna in investeringen för en 

bergvärmepump och uppnå lönsamhet i energieffektiviserande åtgärder. 

En viktig skillnad mellan bergvärmepump och frånluftsvärmepump är att 

en ventilationslösning med värmeåtervinning, så kallad FTX, enbart är 

tekniskt möjlig att kombinera med bergvärmepump. Så även om system-

verkningsgraden hos dessa två tekniker skulle kunna bli likartad så kan 

bättre energiprestanda uppnås i en byggnad med bergvärmepump när det 

kombineras med FTX.  

De kostnadsoptimala beräkningarna visar att flerbostadshus och lokaler 

med fjärrvärme är billigare att uppföra än byggnaden med bergvärme-

pump. Nuvärdesberäkningarna visar emellertid att bergvärmehuset är bil-

ligare sett över byggnadernas ekonomiska livstid. Detta tyder på att pro-

blemen med delade incitament som omnämnts tidigare här blir aktuellt. 

Då kravnivåerna för dessa byggnadstyper ligger nära de kostnadsoptimala 
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nivåerna minskar risken att beställaren att gör en dålig upphandling i be-

märkelsen att säkerställa lägsta möjliga livscykelkostnad.  

Investeringskostnader 

I dag finns ett stort behov av fler bostäder och skillnaderna mellan starka 

och svaga bostadsmarknader växer. Ökad miljönytta som kommer av 

skarpare energiregler måste vägas mot negativa effekter på den sociala 

och ekonomiska hållbarheten. På svagare marknader är riskerna i ett 

byggprojekt större, avkastningskraven därmed högre och marginalerna 

mindre. Följaktligen är det på dessa marknader som effekterna av att gå 

utöver kostnadsoptimala nivåer i energireglerna märks av först. Då bygg-

nader behöver uppföras över hela landet skulle energikrav utöver kost-

nadsoptimala nivåer göra detta svårare än vad som kan anses vara för-

svarbart i ett socialt hållbarhetsperspektiv. En orsak till att nya byggnader 

i stor skala inte byggs mer energieffektivt är att merkostnaden inte tas 

igen genom minskad energianvändning under driftsfasen.  

Som presenterats i föregående avsnitt är den som efterfrågar boende eller 

lokaler indifferent till huruvida ökade utgifter härrör från ränteutbetal-

ningar eller uppvärmningskostnader. Den senare tidens införda reglering-

ar på kreditgivningen till hushållens ägda boende har dock medfört att 

den enskilda konsumenten inte har möjlighet att styra detta val helt själv. 

Allokeringen av de disponibla inkomsterna styrs idag mer mot minskad 

skuldsättning än mot energieffektivisering. Ökade investeringskostnader 

får en direkt inverkan på kapitalsvaga gruppers möjlighet att kunna efter-

fråga nyproducerade bostäder. Om energikraven skärps utöver de kost-

nadsoptimala nivåerna behöver effekter för kapitalsvaga grupper studeras 

närmare. 

I bilaga 3 finns ett avsnitt som går djupare i investeringskostnadernas in-

verkan på hushållens månatliga utgifter.  

Boende/brukare  

Boverket har i detta förslag så långt det varit möjligt satt de föreslagna 

minimikraven om en byggnads energiprestanda efter de framräknade 

kostnadsoptimala nivåerna för de olika typbyggnaderna. Beräkningarna 

visar även att utsträckningen när kraven går utöver de kostnadsoptimala 

nivåerna minskar i förhållande till dagens regler.  

Att fastställa kravnivåer som överstiger kostnadsoptimala nivåer betyder 

att det är slutkunden som kommer att få betala mellanskillnaden mellan 

kostnadsökningen och energibesparingen, givet att byggherrar inte vill ge 

avkall på sina vinstmarginaler. Hur stor andel av kostnadsökningen som 

kan överföras på slutkunden beror på hur känslig slutkunden är för pris-
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förändringar. Detta brukar kallas efterfrågans priselasticitet. Tidigare stu-

dier har visat att efterfrågan på bostäder är prisoelastisk, det vill säga då 

priset på bostäder ökar med en procent minskar efterfrågan med mindre 

än en procent.
43

 Detta talar för att bostadskonsumenterna kommer att bära 

en del av mellanskillnaden mellan de ökade byggkostnaderna och energi-

besparingen i situationer där de kostnadsoptimala nivåerna överskrids. 

Med föreslagna ändringar där de kostnadsoptimala nivåerna överskrids i 

mindre utsträckning minskar dessa problem. Undantaget är de småhus 

uppvärmda med en frånluftsvärmepump där istället detta problem blir 

mer påtagligt.  

Konsekvenser för energisystemet 
Energikraven kan komma att påverka energisystemet, särskilt genom 

viktningen mellan energibärare. Boverket bedömer att konsekvenserna på 

energisystemet begränsas genom ansatsen att likställa olika uppvärm-

nings- och kylningssystem. De konsekvenser som ändå uppstår redovisas 

nedan. 

Elnätet 

Boverkets förslag innebär att det inte längre är principiellt lättare att upp-

fylla kraven med elbaserad uppvärmning än med fjärrvärme eller 

biobränsle, därmed kan man förvänta sig att andelen byggnader med el-

baserad uppvärmning kommer minska över tid. Detta givet att det finns 

ekonomiska incitament att välja alternativa energibärare. 

Framtidens utmaningar i elnäten handlar mycket om att hantera effektva-

riationer, både avseende elanvändning och elproduktion. Både industrier, 

bostäder och transporter blir alltmer elintensiva. Utbyggnaden av förny-

bar elproduktion innebär en ökad effektvariation i förhållande till den 

traditionella kraftproduktionen. För att över tid kunna upprätthålla en god 

dimensionering av infrastrukturen behöver aktörerna en tydlighet och 

långsiktighet i regelverken för ha en möjlighet att upprätta välavvägda 

investeringsplaner för underhåll och utbyggnad/avveckling. Utmaningar-

na med effektbehov är inte möjliga att lösa genom reglerna för byggande 

utan måste lösas med andra styrmedel. Däremot bör reglerna utformas så 

att de inte i en orimlig utsträckning förstärker problemen. 

Frånluftsvärmepumpar innebär en ökad användning av elspetsvärme, 

samt ett ökat effektbehov för uppvärmning sedan FTX inte kan användas 

i dessa byggnader. Kravnivåer som tillåter småhus med frånluftsvärme-

                                                 
43

 Efterfrågans priselasticitet är då mindre än 1. Se till exempel Riksbankens utredning 

om risker på den svenska bostadsmarknaden (2011).   
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pumpar innebär därmed att kraftbelastningen på det svenska elnätet under 

de kallaste vinterdagarna blir större än om kravnivån krävt att elvärmda 

småhus istället installerar bergvärmepump och eventuellt FTX. 

En storskalig utbyggnad av solceller skulle potentiellt kunna innebära att 

elnätet behöver förstärkas. Detta studerades som ett scenario i en forsk-

ningsstudie om framtida krav på elnätet.
44

 Studien kom fram till att elnä-

ten generellt inte skulle påverkas märkbart av detta. Dagens elnät är gene-

rellt väl rustat för att hantera en sådan ökad belastning. 

Fjärrvärmenätet 

Utjämningen av konkurrenssituationen mellan bergvärme och fjärrvärme 

enligt Boverkets förslag förväntas medföra att byggnader som kan ansluta 

sig till fjärrvärme i större utsträckning kommer att göra det, i den mån det 

är ekonomiskt fördelaktigt.   

Beslutet att bygga ut ett fjärrvärmenät görs i en företagsekonomisk kon-

text där två fjärrvärmeleverantörer inte förekommer inom samma fjärr-

värmenät. Priset sätts därför utifrån alternativkostnadsprissättning, det 

vill säga en kombination av rådande elpris och bränslekostnader. Ut-

byggnad av fjärrvärme är kostsam och kräver relativt sett tät bebyggelse 

eller stort energibehov i byggnaderna varvid lönsamheten i ett fjärrvär-

menät beror på exploateringsgraden. Ju lägre energipris desto större 

mängd energi behöver säljas för att uppnå lönsamhet i fjärrvärmenätet. 

En förväntad ökning av andelen byggnader som ansluter sig till fjärrvär-

menätet kommer således öka fjärrvärmenätets lönsamhet, allt annat lika. 

Gasnätet 

Den höga viktningsfaktorn för gas innebär att en byggnad som värms 

med helt förnybar gas kommer att få en mycket sämre energiprestanda än 

om den värmts med till exempel pellets. Detta försvårar möjligheterna att 

uppföra gasuppvärmda byggnader utan att vidta andra åtgärder såsom 

egenproducerad förnybar energi. Konsekvensen blir att en utbyggnad av 

biogasnät för uppvärmning av byggnader försvåras. 

Mixen av förnybar respektive fossil gas varierar kraftigt mellan olika 

gasnät. På nationell nivå är en mycket hög andel fossil, se bilaga 6. Den 

enskilda byggnadsägaren har inte rådighet över om den gas som levereras 

över tid är förnybar eller inte. Lokala förutsättningar i enskilda nät tas 

heller inte hänsyn till för övriga energibärare. 

                                                 
44 Damsgaard, N. et al, 2014. Framtida krav på elnäten. Elforsk rapport 14:26.  
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Vid nyproduktion av byggnader i Sverige idag är gaseldning generellt sett 

en ovanlig uppvärmningsform. På vissa geografiskt avgränsade platser 

använder en något större del av det befintliga byggnadsbeståndet gas som 

huvudsaklig energibärare för uppvärmning och tappvarmvatten.  

Konsekvenser för energideklarationer med mera 
Energihushållningsreglerna i BBR får betydelse även i andra samman-

hang där begreppet energiprestanda används. Ett exempel är energidekla-

rationerna. 

Definition av energieffektivisering och dess betydelse 

När faktorer och kravnivåer ändras så får det konsekvenser för när ener-

giprestandan ska fastställas för befintliga byggnader. Genom de före-

slagna ändringarna i byggreglerna så ändras hur vi definierar byggnaders 

energieffektivitet.  

När byggnadens energiprestanda tidigare definierades som byggnadens 

specifika energianvändning innebar en energieffektivisering att mängden 

levererad energi minskade. När byggnadens energiprestanda nu definieras 

som byggnadens primärenergital innebär en energieffektivisering istället 

en sänkning av primärenergitalet. Tidigare kunde alltså ett byte från fjärr-

värme till en värmepump i vissa avseenden anses vara en energieffektivi-

sering.  Med de föreslagna viktningsfaktorerna är ansatsen att en sådan 

åtgärd inte ska vara synonymt med en energieffektivisering. Däremot in-

nebär viktningsfaktorerna att ett byte från en energibärare med högt fos-

silt innehåll till en energibärare med hög andel förnybar energi en energi-

effektivisering. Ett exempel är att ett byte från oljepanna till pelletspanna 

innebär en energieffektivisering eftersom det ger byggnaden ett lägre 

primärenergital. Detta blir relevant när en byggnad ska energideklareras 

och energieffektiviseringar ska definieras, och vid eventuella framtida bi-

drag eller andra stödinsatser för energieffektivisering.   

Det kan även bli relevant vid certifiering enligt frivilliga certifieringssy-

stem och för gröna bolån. Eftersom ansatsen är att primärenergitalet på 

ett mer korrekt sätt ska avspegla hur bra en byggnad är ur ett energihän-

seende så bör konsekvenserna bli att styrningen i dessa system blir bättre. 

Till exempel var det tidigare lättare att uppnå en god energiklass med en 

värmepump än med fjärrvärme, vilket innebär en större chans att få gröna 

bolån med värmepump. Med de föreslagna viktningsfaktorerna jämnas 

denna skillnad ut, och det blir mer rättvist mellan byggnader med olika 

system för uppvärmning och kylning. Undantaget är byggnader med olje-

panna eller gasvärme, där styrningen riktas mot att ett byte till en mer 

förnybar energibärare genomförs. 
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Analys av energideklarationer 

Energideklarationen innehåller både information om en byggnads energi-

prestanda och dess energiklass. Energiklassen avgörs av kvoten mellan 

energiprestanda och kravnivå för motsvarande ny byggnad vid deklarat-

ionstillfället. Detta innebär att det kan få betydelse om en deklaration ut-

förs före eller efter en ändring av primärenergi-/viktningsfaktorerna eller 

kravnivåerna. Eftersom energideklarationen är giltig i tio år så får det 

även en betydelse för jämförbarheten mellan energideklarationer upprät-

tade vid olika tidpunkter. För att få en uppfattning om hur stor betydelsen 

av de föreslagna ändringarna blir har en analys av ett stort antal energide-

klarationer genomförts.  

Analysen utformas så att det görs en beräkning på vilken energiklass 

byggnaderna skulle få om de deklarerades före föreslagna ändringar, re-

spektive efter. Det tas alltså inte med i analysen vilken energiklass de har 

i verkligheten. Det sammanställs hur många som skulle få samma energi-

klass, respektive bättre eller sämre energiklass. För analysen har hälften 

av alla energideklarationer utförda 2017-2018 undersökts. Antalet under-

sökta energideklarationer är cirka 61 500, varav 43 000 småhus, 12 500 

flerbostadshus och 6 000 lokaler. Urvalet är slumpmässigt, och är begrän-

sat till hälften av beräkningstekniska skäl. Begränsningen i årtal baseras 

på att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av bygg-

naders energiprestanda vid normalt brukande och ett normalår. Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår trädde i kraft i 

slutet av 2016.  

Resultatet redovisas i figur 2. 
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Figur 2 Sannolikhet att få en bättre, samma eller sämre klass efter ändringen i re-

lation till före. 

 
 

Resultatet visar att ungefär hälften av småhusen får samma klass, medan 

ungefär lika många får en bättre respektive sämre klass. Sedan kravnivån 

för småhus föreslås vara oförändrad så orsakas skillnaderna enbart av att 

faktorerna ändras. Därmed kan slutsatsen dras att det är byggnaderna som 

värms med fjärrvärme och biobränsle som får en bättre klass efter änd-

ringarna, medan de som värms med el eller olja får en sämre klass.  

Bland flerbostadshusen får fyra av tio samma klass, medan en av tio får 

en sämre klass. Hälften får här en bättre klass. Detta kan förklaras med att 

en mycket stor andel av dessa byggnader värms med fjärrvärme, vilket 

får en lägre faktor med de föreslagna ändringarna. Visserligen skärps 

kravnivån med 12 procent, men eftersom faktorn sänks med 30 procent så 

får ändå en del av de fjärrvärmevärmda byggnaderna en bättre klass. Att 

faktorn för el höjs med 13 procent och kravnivån skärps med 12 procent 

innebär att elvärmda flerbostadshus i många fall får en sämre klass efter 

ändringarna än före. Faktorn för olja höjs med 80 procent vilket innebär 

att alla oljevärmda flerbostadshus få en sämre klass efter ändringarna, 

undantaget de som redan ligger i den sämsta klassen. 

Lokalerna är de som med störst sannolikhet får samma energiklass, hela 

sex av tio får det. Bara några få procent får en bättre energiklass, medan 

var tredje får en sämre. Detta kan förklaras med de kraftiga skärpningar 

av kravnivån som föreslås för lokaler. De som här får en bättre klass är 

sannolikt de med fjärrvärme och fjärrkyla, och som före ändringen ligger 

nära gränsen till en bättre energiklass. Likaså är det mer sannolikt att nå 

en bättre energiklass om ventilationstillägget inte nyttjas, sedan det är för 

dessa byggnader skärpningen blir som kraftigast. 
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Figur 3, 4 och 5 visar hur klassfördelningen ser ut för de byggnader som 

deklareras idag respektive den förväntade klassfördelningen som byggna-

der efter de föreslagna ändringarna får. 

Figur 3 Klassfördelning för småhus energideklarerade före respektive efter änd-

ringarna. 

 
 

För småhus blir klassfördelningen något jämnare efter ändringen, och en 

något större andel hamnar i den sämsta klassen. Andelen byggnader med 

klass C eller bättre ökar med fem procentenheter. 

Figur 4 Klassfördelning för flerbostadshus energideklarerade före respektive efter 
ändringarna. 

 
Även för flerbostadshus blir klassfördelningen något jämnare efter änd-

ringen, men bara en liten ökning sker i den sämsta klassen. Andelen 

byggnader med klass C eller bättre ökar med fyra procentenheter. 
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Figur 5 Klassfördelning för lokaler energideklarerade före respektive efter änd-

ringarna. 

 
 

För lokaler blir effekterna något annorlunda. Fördelningen blir något mer 

dragen mot de sämre klasserna, vilket var väntat med den skärpning som 

föreslås på kravnivån för lokaler. En stor ökning sker i den sämsta klas-

sen, och andelen byggnader med klass C eller bättre minskar med fem 

procentenheter. 

Särskild hänsyn till små företag  
I dagsläget finns brister både när det gäller arbetskraft och teknisk kom-

petens. I tidigare utredningar som Boverket gjort har det framkommit att 

de mindre aktörerna i byggsektorn inte ser samma problem när det gäller 

tillgång till teknisk kompetens som de större aktörerna. En förklaring till 

detta kan vara att de mindre aktörerna till stor del förlitar sig på sina un-

derleverantörer. Det kan dock vara svårt för de riktigt små företagen att 

skaffa sig den kompetens som krävs.  

Antal företag och anställda inom branscher som berörs av de föreslagna 

ändringarna visas i bilaga 1. 

Vidare kan nämnas att i den mån ändringarna medför ökade administra-

tiva kostnader under en övergångsperiod så kommer dessa relativt sett 

drabba små företag i större utsträckning än vad de drabbar större företag.  

Mindre företag har nämligen färre resurser att avvara för bevakning av 

nya regler varvid optimeringen av arbetssätt och processer blir lidande. 

Detta påverkar på marginalen små företags konkurrenssituation då de 

ökade administrativa kostnaderna ska slås ut mot en mindre försäljning. 
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Konsekvenser för staten 
Minimikraven för byggnaders energiprestanda enligt förslaget kommer i 

mindre utsträckning gå utöver de kostnadsoptimala nivåerna än vad de 

gör idag. Detta innebär en finansiell lättnad för staten och det allmänna.  

Övergången till vikningsfaktorer kommer även att leda till ett behov av 

informationsinsatser och utbildningsinsatser. Boverket bedömer i övrigt 

att de föreslagna energikraven inte kommer att ha direkta konsekvenser 

för staten.  

Konsekvenser för kommuner  
Den huvudsakliga konsekvensen för kommunerna rör de handläggare 

som hanterar byggprocessen och verifiering av energihushållningsregler-

na samt energi- och klimatrådgivarna. Primärenergitalet för en byggnad 

blir olika beroende på vilken version av energihushållningsreglerna som 

det är beräknat på. När en byggnads uppfyllande av energihushållnings-

reglerna ska verifieras så är det viktigt att primärenergitalet beräknas på 

det version som bygglovet är beslutat på. Olika åtgärders inverkan på 

primärenergitalet i en byggnad ändras med de föreslagna ändringarna, 

vilket påverkar hur energi- och klimatrådgivarna bör kommunicera kring 

energieffektivisering. 

Eventuellt kommer ett behov av informationsinsatser till kommunernas 

byggnadsnämnder att finnas.  

Konsekvenser för miljön  
Detta avsnitt sammanfattar de konsekvenser som regeländringarna för-

väntas få på klimatet respektive på den lokala miljön. 

Klimat 

Nya byggnader har redan idag en energiprestanda som är betydligt bättre 

än i befintlig bebyggelse, och de utgör en liten andel av det totala bygg-

nadsbeståndet. Därför kommer effekten i form av minskad energianvänd-

ning att vara liten i förhållande till den totala energianvändningen inom 

sektorn. Större effekter på klimatet fås om de skärpta energikraven bidrar 

till ökade investeringar i energieffektivisering i det befintliga beståndet. 

Hur stora dessa effekter blir beror på i vilken takt och i vilken omfattning 

energieffektiviseringarna genomförs. Eftersom energihushållningsregler-

na även ska tillämpas vid ändring av byggnader så skulle skarpare krav-

nivåer kunna leda till en långsammare renoveringstakt i det befintliga 

byggnadsbeståndet. Denna effekt blir större på marknader med svaga bo-

stads- och lokalmarknader än i motsvarande marknader med starkare be-

talningsvilja. 
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De höga faktorerna på de fossila bränslena förväntas leda till en snabbare 

utfasning av lokal förbränning av fossila bränslen, och därmed kan viss 

klimatnytta uppnås. Eftersom det är få byggnader som idag använder sig 

av dessa energibärare förvändas de praktiska effekterna att bli begrän-

sade. Det neutrala förhållningssättet till övriga energibärare lämnar åt 

andra styrmedel att uppnå en högre andel förnybart i energisystemet, och 

därigenom en ökad klimatnytta. 

För nya byggnader är det intressant att utreda klimatpåverkan under 

byggnadens hela livscykel. I dagsläget är det inte fullt ut utrett vilken 

klimatpåverkan byggskedet har i förhållande till driftsfasen. Det vill säga 

vilka utsläpp som följer utav ökad isolering av klimatskärmen kontra 

vilka utsläpp som följer utav en större mängd levererad energi. 

Lokal miljö 

Den låga faktorn på biobränslen kan komma att leda till en ökad installat-

ion av ved- och pelletspannor samt rumsvärmare som komplement. Detta 

i sin tur skulle kunna leda till ökade utsläpp av hälsoskadliga partiklar. 

Boverket bedömer att begränsningen av dessa partikelutsläpp bäst regle-

ras genom Boverkets krav vid installation av fastbränslepannor och 

rumsvärmare (6:741 Fastbränsleeldning BBR). Vidare omfattas dessa ty-

per av utsläpp av EU:s förordning om genomförande om ekodesignkrav 

för rumsvärmare för fastbränsle
45

 vilket träder ikraft 2022. 

Värmepumpar omfattas även av miljörelaterade regler som kan påverka 

möjligheterna till användning av dessa. Det är en energieffektiv upp-

värmningsteknik men där det finns en risk för läckage av bland annat 

kemikalier. En värmepump som utnyttjar värme från mark, ytvatten eller 

grundvatten får installeras först efter anmälan till kommunens miljökon-

tor enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Kommunen får föreskriva om tillstånd för sådana anläggningar i kommu-

nen eller delar av kommunen. Anläggningar med en uttagen effekt över-

stigande 10 megawatt ska anmälas enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsför-

ordningen. Denna gräns är inte aktuell vid byggnadsuppvärmning.  

En bergvärmepump installeras med minimiavstånd från brunnen eller 

brunnarna till tomtgräns, andra ledningar i marken, även andra brunnar 

för bergvärmepumpar etc. Dessa miljörelaterade krav kan begränsa den 

möjliga användningen av bergvärmepumpar i enskilda fall. 

                                                 
45

 Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rums-

värmare för fastbränsle 
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Behov av särskilda informationsinsatser 
För att minska riskerna av fel i det dagliga användandet av energihushåll-

ningsreglerna i både myndighetsutövning och vid projektering ska Bo-

verket ta en informationsplan med riktade insatser till berörda parter 

såsom projektörer och bygglovshandläggare.  

Dessa informationsinsatser är viktiga då viktningsfaktorerna med vilka 

primärenergitalet är beräknat kan ändras över tid, vilket innebär att en 

byggnads primärenergital kan bli olika beroende på vilken lydelse av 

BBR det är beräknat på. Särskilt viktigt är det att aktörer som byggherrar, 

kommunala bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer och energiexper-

ter är medvetna om att det är de kravnivåer och viktningsfaktorer som 

gällde vid tidpunkten för bygglovet som ligger till grund för bedömning-

en vid slutbeskedet och vid upprättandet av en energideklaration för ny 

byggnad.  

Övriga konsekvenser  
Boverkets bedömning är att den föreslagna ändringen inte medför några 

konsekvenser varken för barns rättigheter, för personer med nedsatt 

funktionsförmåga eller för jämställdhet. 
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3 Författningsändringar med 
kommentarer 

5:2522 Boendesprinkler 

Ändring 

Hänvisningen till SS 883001 ersätts av hänvisning till SS-EN 16925. 

Hänvisning till SS 883002 stryks. 

För sprinklersystem typ 3 anges att antalet dimensionerande sprinklerhu-

vuden bör vara 4 och att lägsta dimensionerande vattentäthet bör vara 4,1 

mm/min. 

Ett nytt stycke införs där det anges att för sprinklersystem typ 2 och 3 bör 

pumpcentral skyddas av sprinklersystemet samt placeras i egen brandcell. 

Motiv 

SS 883001 har upphävts eftersom den motsvaras av en europeisk stan-

dard för boendesprinkler: SS-EN 16925. Med anledning av detta behöver 

hänvisningen i allmänt råd ändras. SS 883002 kommer på sikt att upphä-

vas och ersättas av SS-EN 12259-14, hänvisningen till SS 883002 tas där-

för bort. 

Nuvarande allmänt råd om typ av sprinklersystem beroende på verksam-

hetsklass och antal våningsplan behålls. Indelningen överensstämmer inte 

helt med rekommendationerna i den nya standarden, utan utgår från verk-

samhetsklasserna i BBR. Anledningen till detta är att Boverket avser att 

behålla nuvarande säkerhetsnivå samtidigt som det ska vara möjligt att 

använda boendesprinklersystem i samma typ av byggnader som tidigare. 

Det innebär exempelvis att boendesprinkler fortsatt kan användas upp till 

åtta våningsplan för typ 2 trots en begränsning på fyra våningsplan i den 

nya standarden. För andra verksamhetsklasser som nämns i den nya stan-

darden, såsom mindre hotell, krävs däremot fortsatt analytisk dimension-

ering om det automatiska släcksystemet utgör en förutsättning för brand-

skyddet om inte automatisk vattensprinkleranläggning används. 

Eftersom att dimensionerande lägsta vattentäthet är angivet som ett inter-

vall i tabell 2 i SS-EN 16925 med möjlighet till nationellt val i medlems-

länderna regleras detta i allmänt råd för sprinklersystem typ 3 med krav 

på lägst 4,1 mm/min. Detta motsvarar kravet i SS 883001. Dimension-

erande lägsta vattentäthet för sprinklersystem typ 1 och 2 regleras inte 
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särskilt i allmänt råd eftersom att lägsta värde i intervallet i SS-EN 16925 

motsvarar kravet i SS 883001 (2,1 mm/min). Vidare anges i allmänt råd 

att sprinklersystem typ 3 ska dimensioneras för 4 aktiverade sprinklerhu-

vuden, oavsett om så många förekommer eller inte i en och samma 

brandcell. Detta motsvarar kravet enligt SS 883001.  

Ett nytt stycke införs där det anges att för sprinklersystem typ 2 och 3 bör 

pumpcentral skyddas av sprinklersystemet samt placeras i egen brandcell. 

Motivet till att rådet införs är att kravet på skydd av pumpcentralen är 

lägre i SS EN 16925 jämfört med i SS 883001. Enligt SS 883001 ska 

pumpcentralen i typ 2 och 3 skyddas av sprinklersystemet och samtidigt 

vara placerad i egen brandcell. Enligt SS-EN 16925 räcker det däremot 

med endast ett av alternativen.  

För att bibehålla nuvarande säkerhetsnivå införs därför kompletterande 

krav på skydd av pumpcentral i allmänt råd. Föreslagen ändring utgör 

inte en kravhöjning utan motsvarar, eller är i vissa fall något lägre än, nu-

varande krav i SS 883001. Kravet i den gamla standarden på lägsta 

brandmotståndstid 60 minuter bedöms inte nödvändigt att reglera, utan de 

allmänna krav på brandteknisk avskiljning som följer av 5:531 och 5:532 

bedöms tillräckliga. Detta innebär till exempel att om pumpcentralen är 

placerad i en Br2-byggnad är EI 30 tillräckligt även för system av typ 3. 

Vidare bedöms det inte heller vara nödvändigt att reglera åtkomligheten 

eller slagriktning för dörr till pumpcentralen. Kraven på skyltning enligt 

standarden bör i de flesta fall vara tillräckliga för att säkerställa möjlig-

heten för drift- och räddningspersonal att lokalisera utrymmet. 

Konsekvenser 

Den europeiska standarden för boendesprinkler införlivas i det svenska 

regelverket och hänvisning tas bort till den upphävda nordiska standarden 

samt till den nordiska standard som på sikt kommer att upphävas och er-

sättas av en europeisk standard. 

På det stora hela bedöms säkerhetsnivån genom hänvisning till 

SS-EN 16925 inklusive kompletterande reglering i BBR motsvara den 

säkerhetsnivå som följer av nuvarande hänvisning till SS 883001. 

Kostnaderna för projektering och utförande av boendesprinklersystem 

blir i princip oförändrade. För avskiljning av pumpcentral blir kostnaden i 

vissa fall något lägre än idag. I viss mån får ändringen kostnadskonse-

kvenser för företag, se övergripande svar på frågor enligt konsekvensut-

redningsförordningen.  
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9:11 Tillämpningsområde 

Ändring 

Sista stycket ändras, dels flyttas undantaget om lokaler med verksamhet 

av tillfällig karaktär till 9:2, dels tas formuleringen om byggnader som är 

mindre än 50 m
2
 bort.  

Motiv 

Ändring av förtydligande skäl. Enligt gällande lydelse är undantaget för 

lokaler med verksamhet av tillfällig karaktär formulerat som att de un-

dantogs krav på hushållning med elenergi. Undantaget flyttas till 9:2 och 

formuleras som att högre primärenergital och installerad eleffekt kan god-

tas för denna typ av byggnad. Ingen ändring är avsedd i sak.  

Att lokaler och bostäder under 50 m
2
 undantas krav på primärenergital 

och maximalt installerad eleffekt framgår av tabellen i 9:2a. Att ta bort 

formuleringen om detta i 9:11 är därför endast en redaktionell ändring 

och förenkling av regelmassan i avsnitt 9. 

Konsekvenser 

Ingen ändring avsedd. Att lokaler med verksamhet av tillfällig karaktär 

tillåts ha högre primärenergital och installerad eleffekt istället för att de 

undantas krav på hushållning med elenergi kan innebära en viss skillnad, 

men konsekvenserna är marginella. Se vidare under 9:2. 

9:12 Definitioner  

Ändring 

1. Definitionen av byggnadens primärenergital (EPpet) ändras till att 

primärenergitalet ska beräknas med viktningsfaktor för energibärare 

istället för primärenergifaktor. Formeln uppdateras för att stämma 

överens med detta. Viktningsfaktor förkortas VFi. 

2. Förkortningen PEi ändras till VFi eftersom primärenergifaktor ändras 

till viktningsfaktor. 

3. Standarden för att bestämma genomsnittlig värmegenomgångskoeffi-

cient, Um, uppdateras till en senare version.  

4. Ny definition av byggnadens installationssystem införs. 

5. Definitionen av primärenergifaktor tas bort och ersätts med en defi-

nition av viktningsfaktor. 
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Motiv 

1. Ändring till följd av de föreslagna ändringar som beskrivs i denna 

konsekvensutredning. 

2. Ändring till följd av de föreslagna ändringar som beskrivs i denna 

konsekvensutredning. 

3. Uppdatering. 

4. Ändring till följd av ändring i energiprestandadirektivet. 

5. Ändring till följd av de föreslagna ändringar som beskrivs i denna 

konsekvensutredning. 

Konsekvenser 

1. Inga konsekvenser utöver de som beskrivs i denna konsekvensutred-

ning. 

2. Inga konsekvenser utöver de som beskrivs i denna konsekvensutred-

ning. 

3. Inga konsekvenser. 

4. Inga konsekvenser.  

5. Inga konsekvenser utöver de som beskrivs i denna konsekvensutred-

ning. 

9:2 Bostäder och lokaler 

Ändring 

1. Beskrivning i andra meningen i första stycket ändras till att vid fast-

ställande av en byggnads primärenergital ska hänsyn tas till vikt-

ningsfaktorer per energibärare enligt tabell 9:2b, istället för primär-

energifaktorer. 

2. Andra stycket ändras. Undantaget för lokaler med verksamhet av till-

fällig karaktär som tidigare fanns i 9:11 flyttas hit och uttrycks som 

att för denna typ av byggnad kan högre primärenergital och installe-

rad eleffekt godtas. Stycket delas upp i två strecksatser för tydlighets 

skull.  

3. Ett allmänt råd läggs till för lokaler med verksamhet av tillfällig ka-

raktär. I rådet anges att det som utgångspunkt avser verksamhet som 

pågår två år eller kortare tid. Rådet som avser fall då särskilda förhål-

landen föreligger formuleras om för att tydligt skiljas från rådet som 
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rör byggnader med verksamhet av tillfällig karaktär och följa samma 

uppbyggnad som det första stycket som läggs till. 

4. Fjärde stycket om beräkning av elenergi till komfortkyla i vissa fall 

tas bort. 

Motiv 

1. Ändring till följd av de föreslagna ändringar som beskrivs i denna 

konsekvensutredning. 

2. Förtydligande skäl. Ingen ändring är avsedd i sak. Genom den änd-

rade formuleringen blir undantaget tydligare och mer lättillämpat. 

Undantaget återfanns tidigare 3 kap. 15 § plan- och byggförordning-

en.  

3. Förtydligande. Enligt energiprestandadirektivet medges att tillfälliga 

byggnader som ska användas två år eller kortare tid undantas energi-

krav. Genom att införa detta i ett allmänt råd blir bestämmelsen tydli-

gare och lättare att tillämpa. Andra stycket i det allmänna rådet form-

uleras om något för att det ska bli tydligare, skiljas från första stycket 

och att det tydligt ska framgå att det är i fall då särskilda förhållanden 

föreligger som det krävs en särskild utredning.  

4. Stycket är inte längre relevant. Den gällande lydelsen infördes som 

en direkt följd av att energikraven skulle vara oförändrade vid änd-

ringen från specifik energianvändning till primärenergital som trädde 

i kraft den 1 juli 2017
46

. Syftet var att behålla samma relation för 

komfortkyla i beräkningen av energiprestanda. I denna remiss före-

slås nya kravnivåer och viktningsfaktorer för olika energibärare. Syf-

tet att behålla samma relationer som tidigare regler är inte längre re-

levant. Därför är detta beräkningssteg för komfortkyla är inte längre 

nödvändigt. Att ta bort lydelsen och beräkningssteget innebär också 

en förenkling av reglerna. 

Konsekvenser 

1. Inga konsekvenser utöver de som beskrivs i denna konsekvensutred-

ning. 

2. För lokaler med verksamhet av tillfällig karaktär innebär ändringen 

en marginell skillnad. Tidigare var den typen av byggnader undan-

tagna krav på hushållning med elenergi. Genom ändringen tillåts de 

istället ha högre primärenergital och installerad eleffekt än kraven i 

                                                 
46

 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och all-

männa råd 2017:5 
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tabell 9:2a. Det tidigare undantaget var formulerat utifrån det tidigare 

upplägget i BBR då byggnader var indelade i elvärmda och icke-

elvärmda byggnader. Skillnaden blir att primärenergital för lokaler 

med verksamhet av tillfällig karaktär beräknas på samma sätt som öv-

riga byggnader, men att de undantas från kraven på primärenergital 

och maximalt installerad eleffekt i tabell 9:2a. Tidigare har inte heller 

preciserats vad som avses med verksamhet av tillfällig karaktär.  

3. Inga konsekvenser i sak.   

4. Konsekvenserna av att ta bort lydelsen följer konsekvenserna av före-

slagna ändringar av energikraven i övrigt.  

Tabell 9:2a 

Ändring 

Ändrade värden för energikrav. Värden för högsta tillåtna primärenergital 

och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient ändras. För flerbostads-

hus är värdet för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient oförändrat. 

Därtill ändras värdena för ventilationstillägg och som får göras enligt fot-

not 2 och 4. Värden för installerad eleffekt och luftläckage är oföränd-

rade. För att förtydliga läggs också ett multiplikationstecken till i form-

lerna för de olika tilläggen i fotnot 1-5. 

Motiv 

Värden ändras för att motsvara kostnadsoptimala nivåer för de olika 

byggnadskategorierna. Ventilationstillägget ändras till följd av teknikut-

veckling.  Kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient skärps 

för småhus och lokaler som en följd av skärpa krav på primärenergital. 

För flerbostadshus visar de kostnadsoptimala beräkningarna att det gäl-

lande kravet är rimligt, därför föreslås ingen ändring för denna byggnads-

kategori. Att multiplikationstecken läggs till formlerna i fotnot 1-5 är 

endast en redaktionell ändring för att göra bestämmelserna mer lättlästa 

och lättare att tillämpa.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser utöver de som följer av att energikraven skärps. 

9:2 Tabell 9:2b 

Ändring 

Primärenergifaktorer ändras till viktningsfaktorer. Faktorernas värden 

ändras för samtliga energibärare. Förkortningen av viktningsfaktor för re-
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spektive energibärare ändras som en given följd av att faktorerna ändras 

från primärenergifaktorer till viktningsfaktorer. 

Motiv 

Benämningen av faktorerna ändras från primärenergifaktorer till vikt-

ningsfaktorer. Ändringen grundar sig i en föreslagen ändring i 3 kap. 14 § 

PBF. Värdena ändras för de olika energibärarna. Gällande värden baseras 

på proportionerna mellan energikraven mellan elvärmda och ej elvärmda 

byggnader. Avsikten har alltid varit att värdena på faktorerna ska ändras. 

Värden för viktningsfaktorerna baseras på en kostnadsoptimal nivå och 

avvägningar om teknikneutralitet och förnybar energi som beskrivs när-

mare i avsnitt 2.4 och i bilaga 4  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser utöver de som beskrivs i denna konsekvensutredning. 

9:51 Värme- och kylinstallationer – Allmänt råd 

Ändring 

Hänvisningen till Boverkets föreskrift EVP
47

 tas bort i det allmänna rådet.  

Motiv 

I det allmänna rådet hänvisas till Boverkets föreskrift EVP. Denna före-

skrift har ändrats och det finns inte längre några avsnitt om apparaters 

verkningsgrad. Texten i det allmänna rådet saknar därför numera rele-

vans. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

9:6 Effektiv elanvändning – Allmänt råd 

Ändring 

1. Värden för specifik fläkteffekt (SFP) i tabellen i det allmänna rådet 

ändras.  

2. Differentierat krav för till- och frånluftsventilation med värmeåtervin-

ning och kyla föreslås. 

3. Exempel på energieffektiv belysning tas bort och lydelsen får en mer 

generell karaktär. 

                                                 
47

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om förfarande för bedömning av 

överensstämmelse för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle. 
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Motiv 

1. Ändringen grundas på teknikutvecklingen och att dagens ventilations-

teknik uppvisar bättre värden än de gällande värdena. 

2. Kylning genom ventilation medför ett ökat behov av fläkteffekt. De 

föreslagna skärpningarna på fläkteffekt medför ett större behov av en 

justering för detta ökade behov. 

3. De ljuskällor som ges som exempel i den gällande lydelsen kan inte 

längre betraktas som särskilt energieffektiva. 

Konsekvenser 

1. Inga direkt konsekvenser. Ändringen är en följd av teknikutveckling 

och anpassning till dagens produkter. 

2. Inga konsekvenser. 

3. Inga konsekvenser. 

9:7 Mätsystem för energianvändning – Allmänt råd 

Ändring 

I det allmänna rådet ändras texten om mätning om installerad eleffekt 

överstiger 10 W/m
2
. Lydelsen görs generell så den avser huvudsaklig 

uppvärmning med el. Text i det allmänna rådet som avser elektrisk kyl-

maskin tas bort. 

Motiv 

Gällande text utgår från den gamla definitionen av elvärme och att ener-

gikraven skulle vara oförändrade. Texten ändras så att den avser byggna-

der som huvudsakligen använder elbaserad uppvärmning. Mätning av el 

till kylmaskin var kopplat till den text i avsnitt 9:2 om uppräkning av ele-

nergi till kylmaskin under vissa förutsättningar som tas bort. Som konse-

kvens av det tas även texten i avsnitt 9:7 bort. Ändringen innebär en för-

enkling av det allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

9:92 Tabell 9:92 

Ändring 

En tydligare tabellrubrik har lagts till. 

Motiv 

Förtydligande. I gällande lydelse av rubriken är enbart enheten angiven. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

9:95 Effektiv elanvändning – SFP för fläktar 

Ändring 

1. Värden i tabellen för specifik fläkteffekt för ventilationssystem och 

för aggregat ändras.  

2. Differentierat krav för till- och frånluftsventilation med värmeåtervin-

ning och kyla föreslås. 

3. Tabellrubriken förtydligas. 

Motiv 

1. Ändringen grundas på teknikutvecklingen och att dagens ventilations-

teknik uppvisar bättre värden än de som anges i tabellen. 

2. Kylning genom ventilation medför ett ökat behov av fläkteffekt. De 

föreslagna skärpningarna på fläkteffekt medför ett större behov av en 

justering för detta ökade behov. Motsvarar ändringen för specifik 

fläkteffekt i det allmänna rådet i 9:6 

3. Förtydligande 

Konsekvenser 

1. Inga direkt konsekvenser. Ändringen är en följd av teknikutveckling 

och anpassning till dagens produkter. 

2. Inga konsekvenser. 

3. Inga konsekvenser. 
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Bilaga 1 Företag som påverkas  

Tabell 18 visar i vilka branscher företag som påverkas av de ändrade fö-

reskrifterna är verksamma i samt antal företag efter storlek.  

Tabell 18 Antal företag och storlek på företagen 

SNI-kod
1)

  Antal anställda Antal företag 

41.1 utvecklare av byggprojekt 0 anställda                340     

 1-4 anställda                102     

 5-9 anställda                    8     

 10-19 anställda                    5     

 20-49 anställda                    3     

 50-99 anställda                    2     

 100-199 anställda                    1     

 200-499 anställda                   -       

 500+ anställda                   -       

41.2 entreprenörer för bo-

stadshus och andra byggnader 

0 anställda 

         13 408     

 1-4 anställda            7 871     

 5-9 anställda            1 571     

 10-19 anställda                822     

 20-49 anställda                467     

 50-99 anställda                130     

 100-199 anställda                  40     

 200-499 anställda                  16     

 500+ anställda                    7     

43.1 rivningsfirmor; firmor för 

mark- och grundarbeten 

0 anställda 

           8 755     

 1-4 anställda            4 622     

 5-9 anställda                922     

 10-19 anställda                515     

 20-49 anställda                278     

 50-99 anställda                  56     

 100-199 anställda                  11     

 200-499 anställda                    2     
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SNI-kod
1)

  Antal anställda Antal företag 

 500+ anställda                   -       

43.2 elinstallationsfirmor, vvs-

firmor och andra bygginstallat-

ionsfirmor 

0 anställda 

           9 474     

 1-4 anställda            7 526     

 5-9 anställda            1 830     

 10-19 anställda            1 060     

 20-49 anställda                554     

 50-99 anställda                100     

 100-199 anställda                  37     

 200-499 anställda                  11     

 500+ anställda                  13     

43.3 firmor för slutbehandling 

av byggnader 

0 anställda 

         18 580     

 1-4 anställda            9 409     

 5-9 anställda            1 668     

 10-19 anställda                785     

 20-49 anställda                378     

 50-99 anställda                  68     

 100-199 anställda                  15     

 200-499 anställda                    4     

 500+ anställda                    1     

43.9 andra specialiserade 

bygg- och anläggningsentre-

prenörer 

0 anställda 

           6 240     

 1-4 anställda            3 351     

 5-9 anställda                939     

 10-19 anställda                527     

 20-49 anställda                266     

 50-99 anställda                  46     

 100-199 anställda                  20     

 200-499 anställda                    2     

 500+ anställda                   -       

68.1 handel med egna fastig-

heter 

0 anställda 

               638     
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SNI-kod
1)

  Antal anställda Antal företag 

 1-4 anställda                120     

 5-9 anställda                  10     

 10-19 anställda                    9     

 20-49 anställda                    4     

 50-99 anställda                   -       

 100-199 anställda                   -       

 200-499 anställda                   -       

 500+ anställda                   -       

68.2 förvaltare av egna eller 

arrenderade fastigheter 

0 anställda 

         76 246     

 1-4 anställda          10 584     

 5-9 anställda                710     

 10-19 anställda                274     

 20-49 anställda                221     

 50-99 anställda                  91     

 100-199 anställda                  36     

 200-499 anställda                  21     

 500+ anställda                    2     

68.3 fastighetsförmedlare och 

fastighetsförvaltare på uppdrag 

0 anställda 

           4 729     

 1-4 anställda            2 925     

 5-9 anställda                501     

 10-19 anställda                215     

 20-49 anställda                  81     

 50-99 anställda                  20     

 100-199 anställda                  17     

 200-499 anställda                  11     

 500+ anställda                    2     

71.1 arkitektkontor och tek-

niska konsultbyråer o.dyl. 

0 anställda 

         23 062     

 1-4 anställda          12 454     

 5-9 anställda            1 075     

 10-19 anställda                648     

 20-49 anställda                363     



Konsekvensutredning BFS 2020:XX 85 

 Boverket 

SNI-kod
1)

  Antal anställda Antal företag 

 50-99 anställda                108     

 100-199 anställda                  58     

 200-499 anställda                  20     

 500+ anställda                  23     

Källa: SCB, Statistikdatabasen.  
1)

 Branschindelning enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).  

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0101/FDBR07N/?rxid=68f047f6-d242-4ffc-af30-fa2d811bea6d
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Bilaga 2 Beskrivning av 
referensbyggnader 

I detta avsnitt beskrivs utformningen av de referensbyggnader som Bo-

verket använt sig av för att göra energiberäkningar och i nästa steg be-

räkna kostnadsoptimala nivåer. De kostnadsoptimala nivåerna används 

både för att bestämma kravnivå angett i primärenergital i BBR och som 

utgångspunkt för att bestämma relationen mellan energibärare genom 

viktningsfaktorer. Boverket har valt att använda sig utav tre olika bygg-

nadskategorier – småhus, flerbostadshus och lokaler. Byggnadstypen lo-

kaler representeras i energiberäkningarna av ett kontorshus, medan krav-

nivån sätts för hela byggnadskategorin lokaler. I kategorin lokaler inne-

fattas utöver kontor även skolor, vårdbyggnader, badhus, sportanlägg-

ningar, handelslokaler, hotell och andra typer av lokalbyggnader.   

Beskrivning av byggnader 
De referensbyggnader som valts ut ska vara representativa för byggnads-

kategorin i sin helhet. Därför krävs det att referensbyggnaderna inte är 

särskilt gynnsamt utformade i ett energiperspektiv eftersom byggnader 

ska kunna varieras såväl i form, andel fönsterarea och andra gestaltnings-

val. Särskilt viktigt är detta för kontorsbyggnaden då energiberäkningarna 

som ligger till grund för energiprestandakravet ska appliceras på hela det 

heterogena segmentet lokaler. Energiberäkningarna innehåller vissa gene-

raliseringar, förenklingar och antaganden, till exempel är byggnaden in-

delad i zoner och kylbehovet i kontorsbyggnaden antas komma ifrån en 

lokal kylmaskin. Vidare antas internlaster följa fasta scheman vilka i all-

mänhet följer BEN
48

. Samtliga byggnader placeras i Eskilstuna där den 

geografiska justeringsfaktorn är 1. Slutligen är det endast i energiberäk-

ningen för kontorsbyggnaden som man tagit höjd för omgivningen då 

man tagit hänsyn till avskärmning. Som i alla modeller finns osäkerheter i 

indata och beräkningar. En säkerhetsmarginal som ofta antas i en energi-

beräkning är 10 %. Beräknade investeringskostnader kan ha en variation 

+/- 10 procent. Det ger en varians inom beräkningarna som kan leda till 

att de absoluta värdena skiljer sig. Den inbördes skillnaden mellan fram-

förallt de olika installationstekniska systemen kan även skilja sig åt. Men 

i övrigt bedöms skillnaderna mellan fallen vara likvärdig i och med att 

felet blir ungefär lika stort i samtliga fall.    

                                                 
48

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 
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För samtliga byggnadskategorier har åtgärderna i tabell 19 kombinerats 

för att därefter kunna identifiera vilken av kombinationerna som genere-

rar kostnadsoptimalt utfall – minst mängd levererad energi till lägst 

nuvärde.   

Tabell 19 Studerade energieffektiviseringsåtgärder för respektive referensbygg-

nad. 

 Åtgärd 

Uppvärmningslösning Fjärrvärme 

Bergvärme 

Frånluftsvärmepump + el (endast 

småhus) 

Frånluftsvärmepump + fjärrvärme 

(endast flerbostadshus) 

Ventilationslösning  Frånluftsventilation 

FTX 

Väggisolering (U-värde) 

 

 

0,21 

0,18 

0,15 

0,13 

Takisolering (U-värde) 

 

 

0,14 

0,11 

0,09 

Fönster (U-värde) 

 

1,1 

0,9 

Täthet (l/s, m
2
) 

 

0,5 

0,3 

 

Småhus 

Referensbyggnaden för småhus består av ett hus i ett plan som är 150 m
2
. 

Huset är uppfört på en platta på mark med underliggande isolering. 

Huskroppen består av en träregelstomme med mellanliggande isolering 

och träfasad där taket är isolerat med lösullsisolering. Bergvärmepum-

pens COP beror av byggnadens effektbehov och varierar mellan 3,3 till 

3,25 i snitt. I byggnader med frånluftsvärmepump varierar COP mellan 

2,37 och 2,51. Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) 

är i det minst isolerade fallet 0,28 W/m
2
 K för byggnaden oavsett upp-

värmningslösning. Småhuset som beräkningarna utförts på gestaltas i fi-

gur 6. 
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Figur 6 Modell av småhus 150 m
2
 som använts i energiberäkningarna   

 

 (Källa: Sweco) 

 

Flerbostadshus 

Flerbostadshuset är ett 4-våningshus med 24 lägenheter där arean för 

byggnaden är 2053 m
2
Atemp. Bottenplattan är av betong vilande på en 

bädd av makadam med mellanliggande isolering. Ytterväggarna och tak-

bjälklaget är även de av betong där ytterväggarna har mellanliggande iso-

lering medan takbjälklaget är isolerat med lösull. Vidare är taket uppstol-

pat av trä och papp. Tillförsel av värme sker från fjärrvärmenätet eller 

med hjälp av en bergvärme- eller frånluftsvärmepump. Bergvärmepum-

pens COP är 2,3–2,7. Frånluftsvärmepumpens COP är 3,4 men med be-

gränsad effekt. Denna relativt höga COP kan förklaras med att frånlufts-

värmepumpens prestanda optimeras genom kombination med fjärrvärme. 

Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) är 0,41 

W/m
2
 K för både byggnaden med bergvärmepump och fjärrvärme och 

frånluftsvärmepump i ursprungsutförande. Därmed klarar inte denna 

byggnad dagens krav för Um i BBR. Flerbostadshuset som beräkningarna 

utförts på gestaltas i figur 7. 
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Figur 7 Modell av flerbostadshuset som använts i energiberäkningarna 

 
 (Källa: Sweco) 

Kontor 

Den studerade kontorsbyggnaden är i fem plan med en yta om 5489 m
2
 

Atemp och visas i figur 8. Utformingen av kontorsmiljön är i huvudsaklig-

en kontorslandskap med några kompletterande enskilda kontorsrum. Yt-

terväggen är en sandwichkonstruktion i betong med mellanliggande isole-

ring. Fönstren har U-värde 0,9 W/m
2
, med solskydd i form av yttre väv. 

Byggnaden tillgodoses med komfortkyla via en kylmaskin. Uppvärm-

ningsbehovet täcks av fjärrvärme eller med bergvärmepump. Bergvärme-

pumpens COP är 2,5 för tappvarmvattenproduktion och 3,2 för värme till 

radiatorer. Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) är 

0,47 i grundutförandet.  

Figur 8 Modell av kontorshuset som använts i energiberäkningarna 

 
(Källa: Sweco) 
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Bilaga 3 Kostnadsoptimala nivåer  

I denna bilaga presenteras de kostnadsoptimala beräkningarna per hustyp 

och utvalda effektiva installationslösningar mer ingående. Detta kan an-

ses medföra en översyn av effekterna på utbudssidan på respektive del-

marknad. Utöver en analys av nuvärdesberäkningar finns även ett avsnitt 

för respektive huskategori som behandlar investeringskostnader. I ana-

lysen av investeringskostnadernas inverkan inkluderas även de medföl-

jande löpande utgifterna, undantaget underhållskostnader. Investerings-

kostnader och löpande utgifter inkluderas då de påverkar efterfrågan på 

bostäder. Ökade investeringskostnader och löpande utgifter påverkar 

vilka socioekonomiska grupper som kan efterfrågan nyproduktion men 

även på vilka bostadsmarknader nyproduktion blir ett gångbart alternativ 

till andrahandsmarknaden. På detta sätt lyfts sociala hållbarhetsaspekter 

in i konsekvensanalysen. 

Kostnadsoptimala nivåer 

En sammanställning av resultaten från beräkningar av kostnadsoptimala 

nivåer visas i tabell 20. Intervallen gäller för olika typer av uppvärm-

ningssätt. Detta ger en överblick i jämförelse till föreslagna kravnivåer.  

Tabell 20 Resultat från beräkningar av kostnadsoptimala nivåer  

 Intervall kostnads- 

optimala nivåer EPpet 

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Föreslagen kravnivå  

primärenergital EPpet  

[kWh/m
2
 Atemp och år] 

Småhus  68-114 90
 

Flerbostadshus  72-73 75 

Lokaler (kontor)  66-72 70 

 

Kostnadsoptimal metod 

Metoden för att beräkna kostnadsoptimala nivåer är att använda en ordi-

när investeringskalkyl. I en sådan undersöks om initiala investeringskost-

nader för energieffektivitetsåtgärder, vilka leder till lägre framtida ener-

giutgifter, också leder till en lägre nuvärdeskostnad. Antag exempelvis att 

en energiinvesteringsåtgärd genomförs idag. Leder den till så stora 

minskningar i framtida energiutgifter, att de totala kostnaderna (inklusive 

initiala investeringskostnader) under kalkylperioden blir lägre än om åt-

gärden inte genomförts, då har nuvärdeskostnad minskat. Blir, å andra si-

dan, minskningen i de framtida energiutgifterna marginella riskerar ener-

giinvesteringsåtgärden i stället att öka nuvärdeskostnaden. Beräkningarna 
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baseras på energiberäkningar gjorda på typhusen vilka presenteras i bi-

laga 2. Det kostnadsoptimala utförandet definieras som lägst specifik 

energianvändning till lägst nuvärde. Nuvärdesberäkningarna använder 

2021 som startår och har tidshorisonten 30 år för flerbostadshus och små-

hus, 20 år används vid beräkningarna för kontor. Energipriser grundar sig 

på Energimyndighetens framtidsscenario
49

 samt i fjärrvärmefallen ett nat-

ionellt medelvärde. Vidare är kalkylräntan 4 procent i små- respektive 

flerbostadshusfallen medan den är 5 procent i beräkningarna för bygg-

nadskategorin kontor.  

Kostnadsoptimala nivåer per byggnadskategori 
De föreslagna nivåerna måste jämföras med kostnadsoptimala nivåer för 

respektive uppvärmningssätt för att ge en tydligare bild. Först presenteras 

de åtgärder som testats i denna undersökning varefter det redogörs för de 

framräknade kostnadsoptimala nivåerna per byggnadskategori. 

Åtgärder 

I samtliga fall i nedan redovisade kostnadsoptimala nivåer för flerbo-

stadshus och kontor används ett FTX-system med en återvinningsgrad på 

80 procent. Övriga ventilationslösningar har testats för dessa byggnads-

typer dock med ett sämre resultat, det vill säga högre nuvärde och sämre 

energiprestanda. För byggnadskategorin småhus redovisas förutom en 

berg- respektive fjärrvärmelösning med ovan nämnda FTX-system även 

typbyggnader med frånluftsvärmepump samt en bergvärmepumplösning 

med frånluftsventilation. De olika nuvärdesskattningarna i diagram 1-3 

nedan motsvarar således olika utformning på klimatskalet. För flerbo-

stadshus har det testats för en frånluftsvärmepump med fjärrvärme som 

spets vilken visade goda resultat i både nuvärde och energiprestanda. 

Detta alternativ finns redovisat i Swecos rapport
50

 men har här valts bort 

då denna lösning är relativt ovanlig idag. Samtliga parametrar som testats 

beskrivs i tabell 21 nedan. 

Tabell 21 Studerade parametrar för klimatskärm och installationer  
Uppvärmningslösning Fjärrvärme 

Bergvärme 

Frånluftsvärmepump + el (endast småhus) 

Frånluftsvärmepump + fjärrvärme (endast 

flerbostadshus) 

Ventilationslösning  Frånluftsventilation 

FTX 

                                                 
49

 ”Lågt elpris + 18 TWh”, 2016 
50

 Sweco, 41014-4 Kostnadsoptimala nivåer, UPPDRAGSNUMMER 11001946-027 
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Väggisolering (U-värde) 

 

 

0,21 Grundutförande (punkt 0 i gra-

ferna nedan) 

0,18  

0,15  

0,13  

Takisolering (U-värde) 

 

 

0,14 Grundutförande (punkt 0 i gra-

ferna nedan) 

0,11  

0,09  

Fönster (U-värde) 

 

1,1 Grundutförande (punkt 0 i gra-

ferna nedan) 

0,9  

Täthet (l/s, m
2
) 

 

0,5 Grundutförande (punkt 0 i gra-

ferna nedan) 

0,3  

 

Tabell 42-48 i slutet av den här bilagan visar de antaganden som har an-

vänts i beräkningarna om åtgärdskostnader, livslängd och underhållskost-

nader.  

Småhus  

Kostnadsoptimal nivå 

Diagram 1 visar resultat av nuvärdesberäkningar för energieffektivise-

rande åtgärder för ett småhus om 150 m
2 
med en Bergvärmelösning med 

ett FTX respektive frånluftsventilation, en fjärrvärmelösning, samt en 

lösning med frånluftsvärmepump. I tabellerna 22-26 presenteras förtydli-

ganden om respektive punktskattning. Kalkylen visar på en kostnadsop-

timal nivå för energiprestanda på 81 kWh/m
2
 och år för fjärrvärmehuset. 

Bergvärmehusen med FTX och frånluftsventilation erhåller de kostnads-

optimala utfallen en energiprestanda om 67 respektive 85 kWh/m
2
 och år. 

Det kostnadsoptimala huset med frånluftsvärmepump erhåller en energi-

prestanda om 116 kWh/m
2
.  

Grundfallet är det kostnadsoptimala alternativet för bergvärmehusen- 

samt frånluftsvärmepumphuset medan fjärrvärmehuset har en energipre-

standa på 83 kWh/m
2
 och år som utgångsläge. Att förbättra väggisole-

ringen något i fjärrvärmehuset bedöms således generera en kostnadsopti-

mal nivå för energiprestanda för denna typbyggnad.  

Föreslagen kravnivå för småhus är 90 kWh/m
2
 och år. Den förslagna 

kravnivån innebär att kostnadsoptimal nivå för fjärrvärmehuset är 9 pro-

cent bättre än föreslagen kravnivå, att jämföra med att kostnadsoptimal 
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nivå var 20 procent sämre mot gällande kravnivå, med idag gällande pri-

märenergifaktorer. Uppförs typhuset med en fjärrvärmelösning i kombi-

nation med en ventilationslösning med värmeåtervinning kan alltså före-

slagen kravnivå nås även utan att samtliga lönsamma energibesparingar 

genomförs i klimatskärmen.  

Huset med bergvärme och FTX hamnar i kostnadsoptimalt utförande ca 

33 procent bättre än föreslagen kravnivå, att jämföra med att samma hus 

enligt dagens regler är ca 50 procent bättre än gällande kravnivå. Uppförs 

bergvärmehuset istället med frånlutsventilation är den kostnadsoptimala 

lösningen 6 procent bättre än den föreslagna kravnivån. Kombinationen 

bergvärme och frånluftsventilation skulle med dagens energihushåll-

ningsregler erhålla en energiprestanda som är 19 procent bättre än nu gäl-

lande kravnivå. Det ska dock sägas att bergvärmelösningen är en dyr 

uppvärmningslösning för ett småhus, investeringskostnaderna är höga 

och varierar kraftigt beroende på de platsspecifika förhållandena. Skulle 

istället en annan värmepumplösning väljas så som en luft-

vattenvärmepump sjunker investeringskostnaderna samtidigt som energi-

prestandan hamnar närmare föreslagen kravnivå. 

Typhuset som använder en frånluftsvärmepumpslösning, och därmed inte 

heller kan nyttja värmeåtervinning i ventilationen, får enligt beräkningar-

na en energiprestanda i kostnadsoptimalt utförande som är ca 23 procent 

sämre än den föreslagna kravnivån. I dagsläget skulle detta hus nå en 

energiprestanda som är ca 13 procent sämre än den nu gällande kravnivån 

– de föreslagna ändringarna medför således en försvåring och en fördy-

ring att bygga med frånluftsvärmepumpar. Ska typhuset uppföras med en 

frånluftsvärmepumplösning krävs ett mer optimerat uppförande än i be-

räkningsfallet, en bättre prestanda i frånluftsvärmepumpen eller att olön-

samma investeringar i klimatskärmen upptas. Enligt de kostnadsoptimala 

beräkningarna medför ökning av nuvärdet med 1,7 procent från det kost-

nadsoptimala fallet att energiprestandan förbättras men att den inte heller 

nu når upp till den föreslagna kravnivån enligt beräkningarna uppnås en 

EPpet om 97 vilket är 7,5 procent ifrån kravnivån om 90. Detta innebär att 

andra aspekter i uppförandet måste justeras för att kravnivån ska uppnås, 

givet att den geografiska placeringen inte är fördelaktig.    
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Diagram 1: Småhus 150 m
2
  

 

 

Tabell 22 Kostnadsoptimala småhus  

Kostnadsoptimal 

nivå 

 Småhus 

 Fjärrvärme- 

 lösning 

Bergvärme-

pump m FTX 

Frånlufts-

värmepump-

lösning 

Bergvärme 

m. frånlufts-

ventilation 

EPPET  81,4 67,5 116,3 85,0 

Nuvärde [kr] 3 820 914 3 851 385 3 614 140 3 804 918 

% till kravnivå (da-

gens) 
20,3 % - 50,0 % 12,9 % - 19,2 % 

% till kravnivå (före-

slagen) 
- 8,5 % - 33,4 % 22,6 % - 5,9 % 

 

Tabell 23 Småhus med fjärrvärme och FTX 

Fall Fjärr-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,28 

1 0,18 0,14 1,1 0,5 0,27 

2 0,13 0,14 1,1 0,5 0,26 

3 0,13 0,11 1,1 0,5 0,25 

0 
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Energiprestanda (EPPET) 

Småhus - Fjärrvärme och
FTX

Småhus - Bergvärme och
FTX

Småhus -
Frånluftsvärmepump

Småhus - Bergvärme och
Frånluftsventilation

Dagens krav 

Föreslagen kravnivå 

Kostop bjp 

Kostop fjv 

Kostop bjp, f 
Kostop flvp 

Dagens -/ föreslagen krav-
nivå 

Kostop fjv 

Kostop flvp 

Kostop bjp 

Kostop bjv, f 
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4 0,13 0,09 1,1 0,5 0,24 

5 0,13 0,09 0,9 0,5 0,23 

6 0,13 0,09 0,9 0,3 0,23 

 

Tabell 24 Småhus med bergvärme och FTX 

Fall Berg-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,28 

1 0,18 0,14 1,1 0,5 0,27 

2 0,13 0,14 1,1 0,5 0,26 

3 0,13 0,11 1,1 0,5 0,25 

4 0,13 0,09 1,1 0,5 0,24 

5 0,13 0,11 0,9 0,5 0,23 

6 0,13 0,09 0,9 0,5 0,23 

7 0,13 0,09 0,9 0,3 0,23 

 

Tabell 25 Småhus med bergvärme och frånluftsventilation 

Fall Berg-

värme 

frånlufts-

ventilation 

U-värde 

täthet 

U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,28 

1 0,18 0,14 1,1 0,5 0,27 

2 0,13 0,14 1,1 0,5 0,26 

3 0,13 0,11 1,1 0,5 0,25 

4 0,13 0,09 1,1 0,5 0,24 

5 0,13 0,11 0,9 0,5 0,23 

6 0,13 0,09 0,9 0,3 0,23 

 

Tabell 26 Småhus med frånluftsvärmepump 

Fall Från-

lufts-

värmepump 

U-värde 

täthet 

U-medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,28 
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1 0,18 0,14 1,1 0,5 0,27 

2 0,13 0,14 1,1 0,5 0,26 

3 0,13 0,11 1,1 0,5 0,25 

4 0,13 0,09 1,1 0,5 0,24 

5 0,13 0,11 0,9 0,5 0,23 

6 0,13 0,09 0,9 0,3 0,23 

 

Efterfrågan på småhus 

Investeringskostnader 

Skillnaden i investeringskostnad mellan de tre olika kostnadsoptimala al-

ternativen samt den frånluftsvärmepumplösning som är närmast att klara 

den föreslagna kravnivån om 90 kWh/m
2
 och år presenteras i tabell 27 

nedan.  

Från tabell 27 kan även utläsas att investeringskostnaderna för ett småhus 

med bergvärme är högst och det kostnadsoptimala uppförandet av från-

luftsvärmepumphuset är den billigaste av de nedan studerade fallen. En 

hög investeringskostnad påverkar efterfrågan allt annat lika genom att re-

surssvaga hushåll får svårare att efterfråga nyproducerade bostäder på 

grund av framförallt krav på en större kontantinsats men även ökade rän-

tekostnader på grund av att det lånade beloppet blir större. Högre investe-

ringskostnader påverkar även i vilka geografiska lägen nyproduktion är 

ett alternativ till andrahandsmarknaden.  

Tabell 27 Totala investeringskostnader småhus 

Investerings-

kostnad 

 

Småhus 

Kostnadsoptimal 
byggnad 

Investerings-

kostnad 

Merkostnad 

 

 Frånluftsvärmepump 3 803 433 kr  

Fjärrvärmepumplösning 3 906 483 kr 103 050 kr 

Frånluftsvärmepump* 3 912 768 kr 109 335 kr 

Bergvärmepump, från-

luft 
3 977 130 kr 173 698 kr 

 Bergvärmepump, FTX 4 035 880 kr 232 448 kr 

* Frånluftsvärmepump med bäst energiprestanda (97,3) 

Löpande utgifter 

För att djupare studera hur efterfrågan påverkas av att småhus med från-

luftsvärmepumplösningar måste göra merinvesteringar i klimatskärmen 
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eller på annat sätt minska sin energiprestanda måste vi kolla hur ett fiktivt 

hushålls första månadsutbetalning ser ut beroende på vilket typhus som 

väljs och beroende på dess egna kapital. Höga investeringskostnader på-

verkar nämligen de månatliga utgifterna för bostadsägaren dels genom 

högre räntekostnader, men även genom att amorteringskraven styr hus-

hållens allokering av sina disponibla inkomster. Resurssvagare hushåll 

har mindre marginaler och drabbas därmed i högre grad av ökade utgifter 

än mer resursstarka hushåll. Tabell 28 visar att krav på amortering är en 

betydande del av de månatliga utgifterna speciellt för hushåll i de lägre 

inkomstsegmenten – för vilka de högsta kraven appliceras. I tabeller 28 

ser vi hur skillnaden i investeringskostnad och olika amorteringsnivåer 

påverkar på de månatliga utgifterna på byggnadsnivå. I tabellerna antas 

en bolåneränta om 1,5 procent, elpriset antas vara 1,28 kronor per kilo-

wattimme och fjärrvärmepriset 0,91 kronor per kilowattimme. Vidare an-

tas en kontantinsats om 15 procent samt fullt ränteavdrag. Skulle räntan 

öka blir effekterna av ökade investeringskostnader än mer påtaglig. När 

banker gör så kallade” kvar att leva på kalkyler” används räntenivåer på 

uppåt 6-7 procent. Med denna reservation i åtanke kan noteras från tabell 

28 att skillnaderna i månatliga utgifter är relativt små. Man kan i övrigt 

notera att vid de låga räntenivåer som är rådande kompenserar de mins-

kade energikostnaderna ökningen av de övriga studerade utgiftsposterna. 

Låga löpande uppvärmningskostnader erhålls i fallen med bergvärme-

pump och även i det bättre isolerade frånlufsvärmepumplösningen. Kost-

naderna att installera bergvärme kan dock variera kraftigt beroende på 

platsspecifika förhållanden vilket påverkar de totala investeringskostna-

derna för dessa hustyper rätt väsentligt. Effektiviteten i frånluftsvärme-

pumpen och således besparingen i energikostnader är starkt kopplad till 

uteklimatet vilket gör att geografisk placering i Sverige påverkar kalkylen 

väsentligt för dessa typhus. 

I absoluta belopp är det kravet på kontantinsats som är den komponent 

som är det största hindret för resurssvaga hushåll att efterfråga nyprodu-

cerade småhus. Amorteringskravens regressiva utformning gör dock att 

resurssvaga hushåll i högre utsträckning ställs inför de högre nivåerna en 

effekt som förstärks av högre byggkostnader/marknadspriser.  

Tabell 28 Månatlig utgift småhus 

Löpande 
utgifter: 
månad 

Småhus 

Bergvärme, 
FTX 

Bergvärme, 
frånluft 

Frånlufts-
värme* 

Fjärrvärme 
Frånlufts-

värme 

Ränte-
kostnad 

2 981 kr 2 938 kr 2 890 kr 2 886 kr 2 810 kr 
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Energi-
kostnad 

600 kr 755 kr 865 kr 1 246 kr 1 034 kr 

Amorteringskrav 

A
m

o
rt

e
ri

n
g 

1 % 2 859 kr 2 817 kr 2 772 kr 2 767 kr 2 694 kr 

2 % 5 717 kr 5 634 kr 5 543 kr 5 534 kr 5 388 kr 

3 % 8 576 kr 8 451 kr 8 315 kr 8 301 kr 8 082 kr 

Total månatlig merkostnad [kostop frvp] 
  

1 % - 97 kr - 27 kr - 10 kr 361 kr -   kr 

2 % 67 kr 96 kr 67 kr 434 kr -   kr 

3 % 232 kr 219 kr 145 kr 507 kr -   kr 

* Frånluftsvärmepump med bäst energiprestanda (97,3) 

 

Flerbostadshus  

Kostnadsoptimal nivå  

Diagram 2 visar resultat av nuvärdesberäkningar för energieffektivise-

rande åtgärder för ett flerbostadshus om 2053 m
2 
med en bergvärme- re-

spektive fjärrvärmelösning. I tabell 29-31 presenteras förtydliganden om 

respektive punktskattning. Kalkylen visar på en kostnadsoptimal nivå för 

energiprestanda på 73 kWh/m
2
 och år för fjärrvärmehuset och 72 kWh/m

2
 

och år för bergvärmehuset.  

Grundfallet har en energiprestanda på 73 kWh/m
2
 för fjärrvärmehuset. I 

kostnadsoptimalt utförande väljs ett bättre isolerat tak vilket sänker 

nuvärdeskostnaden för fjärrvärmehuset. Bergvärmehuset har en energi-

prestanda på 73 kWh/m
2
 och år som utgångsläge och genom att genom-

föra samma förbättring av takisoleringen som i fjärrvärmehuset uppnås 

den kostnadsoptimala nivån även för bergvärmehuset med en energipre-

standa på 72 kWh/m
2
 och år.  

Föreslagen kravnivå för flerbostadshus är 75 kWh/m
2
 och år. Den för-

slagna kravnivån innebär att kostnadsoptimal nivå för fjärrvärmehuset är 

3 procent bättre än föreslagen kravnivå, i dagsläget är ett kostnadsopti-

malt uppfört flerbostadshus med fjärrvärme och FTX ca.11 procent sämre 

än gällande kravnivå. Huset med bergvärme har i kostnadsoptimalt utfö-

rande 4 procent bättre energiprestanda än föreslagen kravnivå, jämfört 

med 32 procent bättre energiprestanda med dagens kravnivå och dagens 

primärenergifaktorer. Byggnaderna med detta utförande klarar precis 

kravet om Um då de erhåller värdet 0,4 vilket är lika med de gällande kra-

ven. 
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Diagram 2: Flerbostadshus 2053 m
2
  

  

Tabell 29 Kostnadsoptimala flerbostadshus 

Kostnadsoptimal 

nivå 

 Flerbostadshus 

 Fjärrvärme Bergvärmepump 

EPPET  72,6 72,4 

Nuvärde [kr] 38 628 310 38 027 166 

% till kravnivå 

(dagens) 
11,3 % - 32,1 % 

% till kravnivå 

(Föreslagen) 
- 3,3 % - 3,6 % 

 

Tabell 30 Flerbostadshus med fjärrvärme och FTX 

Fall Fjärr-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,41 

1 0,21 0,11 1,1 0,5 0,4 

2 0,21 0,09 1,1 0,5 0,4 

3 0,18 0,09 1,1 0,5 0,38 

4 0,15 0,09 1,1 0,5 0,37 

5 0,18 0,09 0,9 0,5 0,35 
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6 0,15 0,09 0,9 0,5 0,34 

7 0,13 0,09 0,9 0,5 0,33 

8 0,15 0,09 0,9 0,3 0,34 

9 0,13 0,09 0,9 0,3 0,33 

 

Tabell 31 Flerbostadshus med bergvärme och FTX 

Fall Berg-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,41 

1 0,21 0,11 1,1 0,5 0,4 

2 0,21 0,09 1,1 0,5 0,4 

3 0,18 0,09 1,1 0,5 0,38 

4 0,15 0,09 1,1 0,5 0,37 

5 0,13 0,09 1,1 0,5 0,36 

6 0,18 0,09 0,9 0,5 0,35 

7 0,15 0,09 0,9 0,5 0,34 

8 0,13 0,09 0,9 0,5 0,33 

9 0,15 0,09 0,9 0,3 0,34 

10 0,13 0,09 0,9 0,3 0,33 

 

Efterfrågan på flerbostadshus 

Investeringskostnader  

Skillnaden i investeringskostnad mellan de båda olika kostnadsoptimala 

alternativen, både för byggnaden i sin helhet samt uppdelat i 30 lika stora 

delar (typbyggnaden innehåller 30 lägenheter), presenteras i tabell 32.  

Av tabell 32 kan även utläsas att investeringskostnaderna för ett berg-

värmebyggt flerbostadshus är högre. I den mån ökade investeringskost-

nader slår igenom på ökade marknadspriser kommer efterfrågan minska. 

Framförallt genom att resurssvaga hushåll får svårare att efterfråga ny-

producerade bostäder på grund av både krav på en större kontantinsats 

och på grund av att det lånade beloppet blir större. För förvaltare av hy-

resrätter gäller samma grundförutsättningar som härnäst presenteras för 

förvaltare av lokaler – med tillägget att de möter restriktioner på intäkts-

sidan i form av hyresreglering.  
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Tabell 32 Total investeringskostnad flerbostadshus 

Investerings-

kostnad 

Flerbostadshus 

 Kostnadsoptimal 

byggnad 

Investerings-

kostnad 

Merkostnad 

 

Byggnad Fjärrvärmelösning 39 168 233 kr   

Bergvärmepumplösning 39 781 055 kr  612 823 kr  

Bostadsenhet Fjärrvärmelösning 1 305 608 kr   

Bergvärmepumplösning 1 326 035 kr  20 427 kr 

 

Löpande utgifter 

Höga investeringskostnader kan slå på igenom på de månatliga utgifterna 

för bostadsägaren. Dels leder som nämnt ovan högre investeringskostna-

der, allt annat lika, till ett högre lånat belopp och därmed högre ränteut-

gifter. Vidare påverkar även de månatliga utgifterna av amorteringskra-

ven som idag appliceras på dem som köper en bostad. Resurssvagare 

hushåll drabbas i högre grad av amorteringskraven än vad mer resurs-

starka hushåll gör. I tabellerna 33 och 34 ser vi hur skillnaden i investe-

ringskostnad påverkar på byggnadsnivå och på bostadsenhetsnivå. I tabel-

lerna antas en bolåneränta om 1,5 procent, elpris på 1,28 kronor per kilo-

wattimme, och ett fjärrvärmepris om 0,91 kronor per kilowattimme. Vi-

dare antas en kontantinsats om 15 procent samt fullt ränteavdrag. Skulle 

räntan öka blir effekterna av ökade investeringskostnader än mer påtag-

lig.  

Tabell 33 Månatlig utgift flerbostadshus  

Löpande utgif-

ter: månad 

Flerbostadshus 

 Fjärrvärmelösning Bergvärmepump-

lösning 

Skillnad 

 

Räntekostnad 32 015 kr 32 526 kr - 511 kr  

Energikostnad 14 662 kr 8 807 kr 5 855 kr 

Totalt 46 677 kr 41 334 kr 5 344 kr  

 

Tabell 34 Månatlig utgift flerbostadshus/bostadsenhet 

Löpande ut-
gifter: månad 

Flerbostadshus 

 Fjärrvärmelösning Bergvärmepump-

lösning 

Skillnad 
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Räntekostnad 964 kr 980 kr - 15 kr 

Energikostnad 489 kr 294 kr 195 kr 
Summa beroende på amorteringskrav 

A
m

o
rt

e
ri

n
g 1 % 2 378 kr 2 212 kr 166 kr 

2 % 3 303 kr 3 152 kr 151 kr 

3 % 4 228 kr 4 091 kr 137 kr 

Kontor  

Kostnadsoptimal nivå  

Diagram 3 visar resultat av nuvärdesberäkningar för energieffektivise-

rande åtgärder för ett kontor om 5489 m
2 
med en bergvärme- respektive 

fjärrvärmelösning. I tabell 35-37 presenteras förtydliganden om respek-

tive punktskattning. Kalkylen visar på en kostnadsoptimal nivå för ener-

giprestanda på 66 kWh/m
2
 och år för fjärrvärmehuset och 72 kWh/m

2
 och 

år för bergvärmehuset.  

Grundfallet har en energiprestanda på 68 kWh/m
2
 för fjärrvärmehuset. I 

kostnadsoptimalt utförande väljs bättre isolerat väggar och tak vilket sän-

ker nuvärdeskostnaden och förbättrar energiprestandan för fjärrvärmehu-

set. Bergvärmehuset har en energiprestanda på 75 kWh/m
2
 och år som 

utgångsläge och genom att genomföra samma förbättring av väggisole-

ringen som i fjärrvärmehuset samt att även här förbättra takisoleringen, 

dock inte lika mycket som i fjärrvärmehuset, uppnås den kostnadsopti-

mala nivån även för bergvärmehuset med en energiprestanda på 

72 kWh/m
2
 och år.  

Föreslagen kravnivå för kontor är 70 kWh/m
2
 och år. Den förslagna 

kravnivån innebär att kostnadsoptimal nivå för fjärrvärmehuset är 6 pro-

cent bättre än föreslagen kravnivå, ner från 4 procent sämre mot gällande 

kravnivå. Huset uppfört med en bergvärmepump har i kostnadsoptimalt 

utförande 3 procent sämre energiprestanda än föreslagen kravnivå, jäm-

fört med 20 procent bättre energiprestanda med dagens energihushåll-

ningsregler. Detta medför att den studerade kontorsbyggnaden med berg-

värmepumplösning och med värmeåtervinning i ventilationen kräver att 

olönsamma investeringar i klimatskärmen om omkring 0,42 procent mot 

det kostnadsoptimala nuvärdesbeloppet.  
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Diagram 3: Kontor 5489 m
2
   

 

Tabell 35 Kostnadsoptimala kontor 

Kostnadsoptimal nivå  Kontor 

 Fjärrvärme- 

 lösning 

Bergvärme-

pumplösning 

EPPET  66,0 72,0 

Nuvärde [kr] 68 940 192 68 455 906 

% till kravnivå (da-

gens) 
4,2 % -20,4 % 

% till kravnivå (Före-

slagen) 
-6,0 % 2,8 % 

 

Tabell 36 Kontor med fjärrvärme och FTX 

Fall Fjärr-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,47 

1 0,18 0,09 1,1 0,5 0,27 

2 0,15 0,09 1,1 0,5 0,26 

3 0,13 0,09 1,1 0,5 0,25 

4 0,18 0,09 0,9 0,5 0,24 

5 0,13 0,09 0,9 0,5 0,23 

6 0,13 0,09 0,9 0,5 0,23 

7 0,13 0,11 0,9 0,3 0,23 
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Tabell 37 Kontor med bergvärme och FTX 

Fall Berg-
värme FTX 

U-värde 

täthet 
U- medel-

värde yttervägg tak fönster 

0 0,21 0,14 1,1 0,5 0,47 

1 0,18 0,11 1,1 0,5 0,45 

2 0,15 0,09 1,1 0,5 0,44 

3 0,13 0,09 1,1 0,5 0,43 

4 0,18 0,11 0,9 0,5 0,4 

5 0,15 0,09 0,9 0,5 0,39 

6 0,13 0,09 0,9 0,5 0,38 

7 0,15 0,09 0,9 0,3 0,39 

8 0,13 0,09 0,9 0,3 0,38 

 

Efterfrågan på kontor/lokaler 

Investeringskostnader och löpande utgifter 

I tabell 38 presenteras skillnaden i investeringskostnad för de olika kost-

nadsoptimala kontorsbyggnaderna. Skillnaden är ca 675 000 kronor eller 

en kostnadsökning på 0,7 procent. Värt att notera här är att enligt beräk-

ningarna klarar inte det kostnadsoptimala bergvärmeuppvärmda kontoret 

den föreslagna kravnivån utan ökade inverteringar i klimatskärmen om 

ca.1 100 000 kronor krävs för att nå en energiprestanda om 70 kWh/m
2
 

och år. Kontor omfattas inte av de kreditrestriktioner som reglerar hur 

privat ägda eller samägda bostäder finansieras. Vidare byggs och förval-

tas kontor av professionella aktörer vilket gör att dessa har bättre förut-

sättningar att optimera sina portföljer efter givna marknadsförutsättning-

ar.  

Enligt BBR ska dock även välfärdsinrättningar byggas enligt kraven för 

lokaler, där kompensation i form av ett ventilationstillägg får göras bero-

ende på användningsområde. För dessa typer av byggnader kan inte alls 

kostnaderna i tabellerna 38 och 39 appliceras men möjligheten att upp-

föra dessa är starkt knutna till soliditeten hos kommuner och landsting 

och därmed skatteintäkter.  

Tabell 38 Total investeringskostnad kontor 

Investerings-

kostnad 

Kontor 

 Kostnadsoptimal 

byggnad 

Investerings-

kostnad 

Merkostnad 

 

Byggnad Fjärrvärmelösning 101 702 801 kr   

Bergvärmepumplösning 102 375 781 kr  672 980 kr  
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Tabell 39 Månatlig utgift kontor 

Löpande utgif-

ter: månad 

Kontor 

 Fjärrvärmelösning Bergvärmepump-

lösning 

Merkostnad 

 

Räntekostnad 84 148 kr 84 668 kr - 52 652 kr 

Energikostnad 34 651 kr 25 466 kr - 10 804 kr 

Totalt 118 799 kr 110 133 kr - 63 456 kr 

 

Beräkningsunderlag  
I detta avsnitt redogörs närmare för de ingångsvärden de nuvärdesberäk-

ningar som ligger till underlag för att hitta kostnadsoptimala typbyggna-

der. De parametrar som inkluderas nedan är kalkylränta, energipriser och 

byggkostnader.  

Kalkylränta 

För att kunna jämföra kostnader och intäkter som infaller vid olika tid-

punkter tar man dessa till ett så kallat nuvärde. Själva förfaringssättet be-

nämns nuvärdesberäkning eller diskontering och det görs med hjälp av en 

kalkylränta. När kalkylräntan är fastställd kan samtliga framtida kostna-

der och intäkter tas till ett nuvärde och jämföras med de initiala investe-

ringskostnaderna. Kalkylräntan ska avspegla det förräntningskrav som en 

investerare har på investeringen. Resonemanget bygger på att om energi-

investeringen inte gjordes skulle kapitalet frigöras till andra investeringar. 

Och avkastningen från den bästa av dessa alternativa investeringar utgör 

kalkylräntan.  

Ett data-set med skattningar för WACC för olika branscher i Europa har 

använts som underlag för val av kalkylräntor till de finansiella beräkning-

arna. För kontorslokaler, som antas byggas av kommersiella aktörer, an-

tas en kalkylränta på 5 procent, medan kalkylräntan för småhus och fler-

bostadshus antas vara 4 procent. 

Känslighetsanalyser där kalkylräntan varierats ± 1procent har genomförts 

av vilka det framkommit att resultatet i beräkningarna är okänsliga för va-

riationer i kalkylränta. 
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Energipriser 

Energimyndighetens scenario ”lågt elpris + 18 TWh” har använts som ut-

gångspunkt för energiprisernas utveckling
51

. Fjärrvärmepriset skiljer sig 

mycket mellan olika fjärrvärmenät i Sverige. I beräkningarna har dock 

endast ett medelvärde för landet använts. Fjärrvärmeprisets utveckling 

väntas styras av prisutvecklingen för alternativa värmekällor, där berg-

värme antas vara den tuffaste konkurrenten. I tabell 40 nedan presenteras 

energipriserna som har antagits för beräkningarna. 

Tabell 40 Energipriser 

Energipriser 2021 Prisändring 2021-2050 

konsumentpris 128 öre/kWh 44 % 

fjärrvärmepris 91 öre/kWh 36 % 

Byggkostnader 

Den totala initiala byggnadskostnaden för de olika byggnadstyperna har 

beräknats utifrån Wikells sektionsdata samt Byggnyckeln 2016 och pre-

senteras i tabell 41 nedan. I dessa kostnader ingår samtliga entreprenad-

kostnader för markarbeten, grundläggning, och byggnation. Tomtkostna-

der ingår inte. För utförandet har enkel till normal byggstandard använts 

och enkel grundläggning har förutsatts. Återinvesteringar har lagts in för 

vissa utförande och restvärdet efter de 20 respektive 30 åren är medräk-

nat. Även underhållskostnaden är inräknad i de fall ett utförande medför 

sådan. 

Tabell 41 Total byggkostnad med enklaste utförandet 

Byggnadstyp Total byggkostnad (exkl. moms) 

Småhus                                           2 850 000 kr  

Flerbostadshus                                        29 200 000 kr  

kontor                                        76 500 000 kr  

 

Investeringskostnader uppvärmningssystem och ventilationssystem 

Nedbrytning av investeringskostnaden för olika uppvärmningssystem och 

ventilationssystem redovisas i tabellerna 42-44 nedan tillsammans med 

en tabell 45 över den tekniska livslängden på respektive system. För 

fjärrvärme inkluderas anslutningskostnad, undercentral och radiatorsy-

stem i priset. Storleken på radiatorsystemet beror av byggnadens värme-

effektbehov. I fallet bergvärmepump så inkluderas kostnaden för borrhål, 

elservis, undercentral inklusive bergvärmepump samt radiatorsystem i 

kostnaden. I fallet med frånluftsvärmepump så inkluderas själva från-

                                                 
51

 Scenarier över Sveriges energisystem 2016, ER 2017:6 
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luftsvärmepumpen, serviskostnad för kompletterande värmekälla, under-

central samt radiatorsystemet. Ventilationssystemen innehåller priser för 

aggregat, installation samt kanalsystem. Vidare påverkas kostnader för 

installationer av byggnadens konstruktionsmässiga utformning. I en 

byggnad med högre U-värde på ytterväggar och tak och sämre lufttäthet 

kommer radiatorerna samt anslutningen mot fjärrvärme eller storleken på 

bergvärmepumpen att behöva vara olika, vilket påverkar kostnaderna för 

installationerna. 

Tabell 42 Investeringskostnader uppvärmningssystem och ventilationssystem - 

småhus 

Småhus Fjärrvärme 

FXT 

Bergvärme 

FTX 

Frånlufts-

värmepump, 

El 

Bergvärme, 

frånluft 

Borrhålsläng-

der [m] 

 150  150 

Borrhålskost-

nad 

 90 000 kr  90 000 kr 

Bergvärme-

pump 

 94 525 kr  94 525 kr 

Bergvärme-

pump (utrust-

ning) 

 4 283 kr  4 283 kr 

UC [material 

exkl BVP] 

45 896 kr 45 896 kr 45 896 kr 45 896 kr 

FJV servis 80 000 kr    

FrånluftsVP   100 850 kr  

Frånluftventi-

lation röt och 

fläktar 

   51 000 kr 

FTX inkl rör 

och agg 

106 500 kr 106 500 kr   

Radiatorsy-

stem 

37 500 kr 37 500 kr 46 000 kr 46 000 kr 

 

Tabell 43 Investeringskostnader uppvärmningssystem och ventilationssystem - 

flerbostadshus 

Flerbostadshus Fjärrvärme FXT Bergvärme FTX 

Borrhålslängder [m] 

 

 150 

Borrhålskostnad  90 000 kr 

Bergvärmepump  314 663 kr 

Bergvärmepump (ut-  8 565 kr 
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rustning) 

UC [material exkl 

BVP] 

66 344 kr 66 344 kr 

FJV servis 110 000 kr  

FrånluftsVP   

FTX inkl rör och agg 1 201 005 kr 1 201 005 kr 

Radiatorsystem 748 119 kr 935 149 kr 

 

Tabell 44 Investeringskostnader uppvärmningssystem och ventilationssystem - 

kontor 

Kontor Fjärrvärme FXT Bergvärme FTX 

Borrhålslängder [m] 

 

 300 

Borrhålskostnad  180 000 kr 

Bergvärmepump  604 950 kr 

Bergvärmepump (ut-

rustning) 

 15 389 kr 

UC [material exkl 

BVP] 

101 179 kr 101 179 kr 

FJV servis 180 000 kr  

FTX inkl rör och agg 3 211 065 kr 3 211 065 kr 

Radiatorsystem (om 

FTX) 

980 000 kr 1 017 500 kr 

 

Tabell 45 Teknisk livslängd 

Åtgärd/ Alternativet till 

åtgärden 

Antagen livs-

längd 

Antagna underhållskost-

nader per år 

Total byggkostnad 50 år 0 

Byggisolering (tak, vägg, 

golv) 

50 år 0 

Rör- och kanalsystem, 

borrhål 

50 år 0 

Pumpar 20 år 2 % av investeringskostna-

den 

Värmepumpar 20 år 2 % av investeringskostna-

den samt 1 000 

kr/värmepump 

Värmeväxlare 20 år 2 % av investeringskostna-

den 
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Investeringskostnader klimatskärm 

I tabell 46 – 48 nedan presenteras merkostnaderna för förbättrad klimat-

skärm. De dyraste åtgärderna är fönster med bättre Um värden. Den rela-

tiva kostnadseffektiviteten för övriga åtgärder i klimatskärmen varierar 

mellan byggnadskategorierna. För småhus medför förbättringar i väggiso-

leringen lägst merinvestering, för flerbostadshus samt kontor är förbättrad 

isolering i tak den åtgärd som är billigast.  

Tabell 46 Investeringskostnad åtgärder i klimatskärm - småhus 

Småhus Värde Investering kr/m
2
 Kostnad totalt 

Väggisolering (U-värde) 0,21 -   kr -   kr 

  0,18 51 kr 5 290 kr 

  0,15 182 kr 18 762 kr 

  0,13 150 kr 15 433 kr 

Takisolering (U-värde) 0,14 -   kr -   kr 

  0,11 160 kr 23 901 kr 

  0,09 244 kr 36 449 kr 

Fönster (U-värde) 1,1 -   kr -   kr 

  0,9 1 136 kr 35 586 kr 

Täthet (l/s, m
2
) 0,5 -   kr -   kr 

  0,3 283 kr 42 450 kr 

 

Tabell 47 Investeringskostnad åtgärder i klimatskärm - flerbostadshus 

Flerbostadshus Värde Investering kr/m
2
 Kostnad totalt 

Väggisolering (U-värde) 0,21 -   kr -   kr 

 0,18 100 kr 113 540 kr 

 0,15 200 kr 227 080 kr 

 0,13 450 kr 510 930 kr 

Takisolering (U-värde) 0,14 -   kr -   kr 

 0,11 19 kr 9 118 kr 

 0,09 48 kr 23 034 kr 

Fönster (U-värde) 1,1 -   kr -   kr 

 0,9 1 129 kr 412 534 kr 

Täthet (l/s, m
2
) 0,5 -   kr -   kr 

 0,3 283 kr 580 999 kr 

 

Tabell 48 Investeringskostnad åtgärder i klimatskärm - kontor 

Kontor Värde Investering kr/m
2
 Kostnad totalt 

Väggisolering (U-värde) 0,21 -   kr -   kr 
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 0,18 100 kr 221 623 kr 

 0,15 200 kr 443 246 kr 

 0,13 450 kr 997 304 kr 

Takisolering (U-värde) 0,14 -   kr -   kr 

 0,11 43 kr 48 919 kr 

 0,09 148 kr 168 374 kr 

Fönster (U-värde) 1,1 -   kr -   kr 

 0,9 870 kr 1 200 120 kr 

Täthet (l/s, m
2
) 0,5 -   kr -   kr 

 0,3 283 kr 1 553 387 kr 

 

Lufttäthet  

Investeringskostnad för ökat lufttäthet är svår att kvantifiera. Vi utgår 

ifrån att normal byggnation motsvarar en lufttäthet på i storleksordningen 

0,5 l/s, m
2
 omslutande area. Att sänka detta till 0,3 l/s, m

2
 omslutande 

area kräver mer noggrannhet vid utförandet och därmed mer tid, mer tid 

vid projektering samt eventuellt en extra provtryckning. I en rapport från 

RISE har merkostnaden för ökad lufttäthet kvantifierats avseende ökad 

arbetskostnad och kontrollkostnad
52

. Rapporten baseras på siffror från 

2007 och dessa har justerats till dagens nivåer för beräkning enligt nedan. 

I kalkylen ingår inte utbildningskostnad då det antas att den fördelas på 

flera objekt. 

  

                                                 
52

 Sandberg et al (2007), Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen - Etapp B. Tekniska konse-

kvenser och lönsamhetskalkyler, SP Rapport 2007:23   
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Bilaga 4 Fördjupning 
viktningsfaktorer  

Viktningsfaktorerna föreslås sättas enligt principen att en kostnadsopti-

mal byggnad får samma primärenergital med fjärrvärme, bergvärmepump 

eller pelletspanna, samt med fjärrkyla eller kompressorkyla. För olja och 

gas sätts faktorerna så att en byggnad får samma primärenergital med di-

rektverkande el, oljepanna eller gaspanna.  

Skalan för viktningsfaktorerna anpassas till den storleksordning som pri-

märenergifaktorer har. En beskrivning av beräkningarna för primärener-

gifaktorerna återfinns i bilaga 5. Anpassningen får ingen praktisk bety-

delse, sedan kravnivåerna sätts utifrån primärenergitalet beräknat med de 

föreslagna viktningsfaktorerna. Det är enbart av akademisk betydelse, då 

primärenergitalet så väl som möjligt ska avspegla primärenergibehovet 

hos byggnaden. Beräkningarna av primärenergi kommer alltså inte att få 

någon praktisk betydelse för styrmedlet, utan få mer en betydelse likt om 

en sträcka mäts i centimeter eller tum.  

Viktningsfaktorerna kommer inte att innebära att effekterna blir samma 

för alla byggnader inom alla kategorier, utan de kommer att vara generellt 

satta utifrån typhusen.  

Beräkning av viktningsfaktorernas relationer 

Fjärrvärme  

Den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige är fjärr-

värme. Vi utgår därför från faktorn för fjärrvärme och kallar denna faktor 

för VFfjv. Relationen till övriga viktningsfaktorer beräknas enligt beskri-

ven princip. För slutresultatet får det ingen praktisk betydelse vilken fak-

tor man utgår ifrån eftersom det är relationerna mellan faktorerna som ska 

beräknas.  

El  

För beräkningarna utgår vi ifrån typbyggnader i kostnadsoptimalt utfö-

rande. För varje byggnadskategori görs energiberäkningar på kostnadsop-

timala nivåer med fjärrvärme respektive bergvärme, och för småhus även 

för frånluftsvärmepump. Typbyggnaderna anses vara normalt utförda av-

seende form, tekniska lösningar och installationer. En djupare beskriv-

ning av byggnaderna och beräkningarna finns i bilaga 2, Beskrivning av 

referensbyggnader och bilaga 3, Kostnadsoptimala nivåer. 
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Mot bakgrund av det stora behovet av fler bostäder i Sverige tas här ut-

gångspunkt i flerbostadshusen, i vilka fjärrvärme är den dominerande 

uppvärmningsformen. Det är i flerbostadshus flest bostäder väntas till-

komma, sedan det är i tätbebyggda områden bostadsbristen är mest märk-

bar. Där fjärrvärme inte finns tillgängligt välj ofta en bergvärmepump. 

Av de värmepumpslösningar som är vanliga så är bergvärmepumpen den 

med bäst årsverkningsgrad. El är den dominerande uppvärmningsformen 

för småhus, där bergvärme är en relativt kostsam investering. Därför blir 

kraven särskilt hårda för småhus om vi utgår från en bergvärmepump. 

Väljs en värmepumpslösning med lägre verkningsgrad, så blir det i stället 

lättare för flerbostadshus med bergvärme att uppnå en god energipre-

standa, i förhållande till fjärrvärme. Mot bakgrund av att vi särskilt ska 

hushålla med el, väljer vi här att utgå från bergvärmepumpen.  

Relationen mellan viktningsfaktorerna för fjärrvärme och el beräknas ge-

nom att den valda typbyggnadens energiprestanda sätts till lika om den 

värms med fjärrvärme eller bergvärmepump.  

 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡,𝑓𝑗𝑣  =  𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡,𝑏𝑣𝑝 

 

→ 

 
( 𝐸1𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣  +  𝐸1𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 ) ∗  𝑃𝐸𝐹𝑓𝑗𝑣  +  𝐸1𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙  ∗  𝑉𝐹𝑒𝑙  

=  ( 𝐸2𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙  +   𝐸2𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙  +  𝐸2𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙) ∗ 𝑉𝐹𝑒𝑙 

 
→ 

 

( 𝐸1𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣  +  𝐸1𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 ) ∗  𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣
= ( 𝐸2𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙  +  𝐸2𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙  +  𝐸2𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 −  𝐸1𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙)

∗ 𝑉𝐹𝑒𝑙 
 

 
I beräkningarna använder båda byggnaderna lika mycket fastighetsel: 

 

 𝐸1𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 =  𝐸2𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 

 

→ 

 

( 𝐸1𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣  +   𝐸1𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 ) ∗  𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣
= ( 𝐸2𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙  +   𝐸2𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙 ) ∗ 𝑉𝐹𝑒𝑙 
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→ 

 

𝑉𝐹𝑒𝑙
 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣

=
𝐸1𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣  +   𝐸1𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 

 𝐸2𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙  +   𝐸2𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙 
 

 
För flerbostadshusen har posterna följande värden: 

 

{
𝐸1𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣 +  𝐸1𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 = 82 𝑘𝑊ℎ/𝑚2å𝑟

 𝐸2𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙  +   𝐸2𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙 = 32 𝑘𝑊ℎ/𝑚
2å𝑟

 

 

→ 

 

𝑉𝐹𝑒𝑙 ≈ 2,6 ∗ 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣 

 
Detta innebär att faktorn för el ska sättas till 2,6 gånger den för fjärr-

värme.  

Biobränsle 

Verkningsgraden hos en biobränsleeldad panna varierar. Energimyndig-

heten har gjort en test på olika pelletspannor
53

. Resultatet visar att de 

bästa pannorna har en verkningsgrad på upp till 91 procent vid fulleffekt, 

och upp till 88 procent vid deleffekt. Vi utgår här ifrån att en panna med 

god effekt väljs, med en genomsnittlig verkningsgrad på ca 90 procent. 

Detta ger en faktor på 0,9 av den för fjärrvärme, för att byggnaden ska få 

samma energiprestanda med dessa två system. Detta innebär att det ökade 

behovet av levererad energi till följd av förluster i pannan kompenseras 

med en lägre faktor. Används en panna med sämre verkningsgrad så för-

sämras energiprestandan, till följd av att den levererade energin ökar.  

Detta ger: 

𝑉𝐹𝑏𝑖𝑜 = 0,9 ∗ 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣 

  
Avrundningen innebär att även en verkningsgrad på 80 procent hade re-

sulterat i samma faktor. 

Fjärrkyla 

När faktorn för fjärrkyla ska fastställas utgår vi ifrån lokaler, sedan det i 

huvudsak är i lokaler som kyla används. De kyltekniker som här likställs 

är kompressordriven luftkomfortkyla och fjärrkyla. I dagens regler har vi 

en relation mellan dessa faktorer på sammanlagt 3 (1,6*1,875). Detta kan 

                                                 
53

 http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/pelletspannor/ 2018-12-07 
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anses motsvara verkningsgraden för en normal kompressor för luftkom-

fortkyla i svenskt klimat. Vid användning av effektivare teknik eller till-

gänglig frikyla kan verkningsgraden öka, och därmed energiprestandan 

förbättras.  

 

{
𝑉𝐹𝑒𝑙 = 3 ∗ 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑘
𝑉𝐹𝑒𝑙 ≈ 2,6 ∗ 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣

     

→  

𝑉𝐹𝑓𝑗𝑘 ≈ 0,9 ∗ 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣 

 

Gas och olja 

Gas och olja ska enligt principen ge samma primärenergital som direkt-

verkande el. Gaspannan kan ha en verkningsgrad runt 100 procent, och 

oljepannan strax under, men för enkelhetens skull räknar vi här med att 

den levererade mängden energi ska vara samma. I annat fall skulle fak-

torn för olja kunna bli något lägre än den för el, och viktningsfaktorn för 

gas något högre. Samma primärenergital med samma mängd levererad 

energi ger att viktningsfaktorerna för energislagen måste vara samma. 

 

𝑉𝐹𝑒𝑙 = 𝑉𝐹𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝐹𝑜𝑙𝑗𝑎 

 

Anpassning av skalan till primärenergi 

El och fjärrvärme är de energibärare som är vanligast att använda till 

byggnaders energianvändning. För att primärenergitalet så väl som möj-

ligt ska avspegla byggnadens primärenergianvändning i så många fall 

som möjligt så bör skalan för viktningsfaktorerna i största möjliga mån 

anpassas till storleksordningen på dessa. För fjärrvärme är primärenergi-

faktorn 0,7 och för el 1,8. Kvoten mellan dessa tal är ca 2,6. Sedan detta 

samstämmer mycket väl med den önskade relationen mellan viktnings-

faktorerna så lämpar det sig väl att sätta viktningsfaktorn för fjärrvärme 

till 0,7 och för el till 1,8. Övriga viktningsfaktorer beräknas med utgångs-

punkt i detta, och i de framräknade relationerna ovan.  
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𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣 = 0,7 →

{
 
 

 
 
𝑉𝐹𝑒𝑙 ≈ 1,8
𝑉𝐹𝑏𝑖𝑜 ≈ 0,6
𝑉𝐹𝑓𝑗𝑘 ≈ 0,6

𝑉𝐹𝑔𝑎𝑠 ≈ 1,8

𝑉𝐹𝑜𝑙𝑗𝑎 ≈ 1,8

 

 

Samtliga faktorer 

Tabell 49 nedan sammanfattar de nya beräknade faktorerna.  

Tabell 49 Förslag till nya viktningsfaktorer 

Energibärare Viktningsfaktor 

Fjärrvärme 0,7 

El 1,8 

Fjärrkyla 0,6 

Biobränsle  0,6 

Gas 1,8 

Olja 1,8 

 

Analys av energiprestanda  

Utifrån alternativen på primärenergifaktorer kan primärenergitalet beräk-

nas för typbyggnaderna med fjärrvärme respektive bergvärme. I tabell 50 

sammanställs de kostnadsoptimala byggnadernas energiprestanda uttryckt 

i specifik energianvändning, primärenergital med dagens primärenergi-

faktorer respektive med de föreslagna faktorerna i tabell 49. Båda kon-

torsbyggnaderna har här fjärrkyla. 
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Tabell 50 Kostnadsoptimal energiprestanda beräknad med dagens respektive fö-

reslagna faktorer, utan ventilationstillägg 

 Espec EPpet 

(idag) 

EPpet 

(ny) 

Småhus –               Bvp, FTX 38 60 68 

Bvp, frånluft 47 76 85 

Fjv 107 111 81 

Frånluftsvärmepump 65 103 116 

Flerbostadshus –     Bvp  42 64 72 

Fjv 91 96 73 

Kontor –  Bvp  44 66 72 

 Fjv 76 83 66 

 
Viktningsfaktorerna är satta utifrån att ett flerbostadshus ska få samma 

energiprestanda med fjärrvärme och bergvärmepump, allt annat lika. I 

flerbostadshus är det oftast dessa två uppvärmningskällor man väljer mel-

lan. Jämförelsen ger faktor 0,7 för fjärrvärme och 1,8 för el. Man kan se i 

tabell 50 ovan att energiprestandan uttryckt med de föreslagna faktorerna 

hamnar mycket nära varandra för flerbostadshus med olika uppvärm-

ningssystem. Dessa faktorer ger oundvikligen inte samma jämna utfall för 

småhus och lokaler som för flerbostadshus då fördelningen mellan ener-

giposterna skiljer sig åt mellan de olika byggnadstyperna.   

Småhus 

För att analysera effekter för småhus krävs att vi tittar på fler parametrar 

än energiprestanda. Diagrammet nedan visar både energiprestanda och 

investeringskostnad för typbyggnader.  
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Diagram 4: Kostnadsoptimala småhus och investeringskostnader    

 

Vid uppförande av ett småhus idag står valet av uppvärmningslösning allt 

som oftast mellan fjärrvärme och frånluftsvärmepump. Med en frånlufts-

värmepump som källa till uppvärmning och tappvarmvatten erhålls, som 

diagram 4 ovan visar, en låg investeringskostnad och uppvärmningslös-

ningen är även att betrakta som en kostnadseffektiv investering i ett små-

hus. Systemverkningsgraden för ett småhus med frånluftsvärmepump va-

rierar dock förhållandevis mycket beroende på bland annat uteklimatet 

där småhuset uppförs. Med systemverkningsgraden varierar även 

huruvida en frånluftsvärmepump är att betrakta som en kostnadseffektiv 

investering. Boverkets föreslag på kravnivå för en byggnads energipre-

standa innebär att högre krav ställs på byggnadens systemverkningsgrad 

om man väljer frånluftsluftsvärmepump, alternativt på att byggnadens öv-

riga egenskaper förbättras avseende energiprestanda.  

Av elbaserade uppvärmningslösningar är bergvärmepumpen är en effek-

tivare teknik än frånluftsvärmepumpen. En bergvärmepump är dock dyr i 

inköp och investeringskostnaden kan variera betänkligt då framförallt 

kostnaderna för borrhål kan variera beroende på lokala förutsättningar. 

Om man jämför energiprestanda i ett småhus med bergvärme och med 

fjärrvärme, allt annat lika, kommer bergvärmehuset få en något bättre 

energiprestanda än fjärrvärmehuset. Men detta måste nyanseras ytterli-

gare. Energiprestandan påverkas även av vilken ventilationslösning som 

väljs. Med bergvärmepump eller fjärrvärme är det möjligt att välja an-

tingen FTX (ventilation med värmeåtervinning) eller frånluftsventilation. 

Det är typhuset med bergvärme och FTX som får bättre energiprestanda 

än motsvarande med fjärrvärme och FTX. Om man jämför ett typhus med 

bergvärme och frånluftsventilation med ett typhus med fjärrvärme och 
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FTX får de ungefär samma energiprestanda, vilket framgår av diagram 4 

och tabell 50 ovan. 

När vi pratar om neutralitet för småhus är det därför svårt att bara jämföra 

fjärrvärme och bergvärme rakt av. Kostnadsoptimalitetsberäkningarna vi-

sar snarare att för småhus är en bergvärmelösning med frånluftsventilat-

ion mer kostnadseffektivt än en ventilationslösning med värmeåtervin-

ning i frånluften. För småhus kan det således vara en mer relevant att 

jämföra kostnadsoptimala utföranden mellan fjärrvärme och bergvärme 

en situation där typhusen har olika ventilationslösningar, se tabell 51 ne-

dan där nuvärdeskostnad, investeringskostnad och primärenergital för 

olika typhus i kostnadsoptimalt utförande.  

Beräkningarna visar att det billigaste och mest kostnadseffektiva sättet att 

uppfylla kravnivåerna är att använda sig av fjärrvärme.  

Tabell 51 jämförelse av kostnadsoptimala småhus 

 

En bergvärmepump är knappt 175 000 kr (inkl. moms) dyrare i investe-

ring än en frånluftsvärmepump. Om man därtill väljer FTX kostar det yt-

terligare ungefär 65 000 kr (inkl. moms). För att kunna välja bergvärme 

krävs att det finns förutsättningar på platsen att välja det, det är inte alltid 

möjligt att borra efter bergvärme. På landsbygden är byggkostnaderna i 

många fall redan högre än marknadspriset – varmed betydelsen bygg-

kostnaderna blir än mer utslagsgivande huruvida ett planerat småhus 

kommer uppföras eller inte.  

 Nuvärdes-

kostnad 

Investerings- 

kostnad (inkl. 

moms) 

Primär-

energital 

Småhus - Bergvärme och 

FTX 

3 851 385 

kr 
4 035 880 kr 68 

Småhus - Fjärrvärme och 

FTX 

3 820 914 

kr 
3 906 483 kr 81 

Småhus - Bergvärme och 

Frånluftsventilation 

3 804 918 

kr 
3 977 130 kr 85 

Småhus - Frånluftsvär-

mepump 

3 614 140 

kr 
3 803 433 kr 116 
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Boverkets förslag innebär att energiprestandan ska likställas för flerbo-

stadshus. Hade man istället valt utgångspunkten att viktningsfaktorer ska 

neutralisera energiprestanda för kostnadsoptimalt uppförda småhus skulle 

man i ett första skede behöva avgöra vilket av typhusen med elbaserad 

uppvärmningslösning man ska likställa med det kostnadsoptimala fjärr-

värmehuset. Som framgår av resonemanget ovan är det inte givet att det 

för småhus är bergvärmepumpslösningen med FTX som ska likställas 

med fjärrvärme.  

Relationen mellan el och fjärrvärme skulle bli större än 2,6 om utgångs-

punkten är att likställa ett småhus med fjärrvärme respektive bergvärme, 

båda med ett FTX-system. Effekten skulle då bli en styrning mot fjärr-

värme för flerbostadshus och lokaler. Detta skulle frångå syftet att hålla 

energireglerna så neutrala som möjligt i förhållande till olika tekniker för 

dessa byggnadskategorier.   

Skulle relationen mellan el och fjärrvärme istället utgå från att likställa 

det kostnadsoptimala småhuset med fjärrvärme med ett småhus uppfört 

med frånluftsvärmepump hamnar man ungefär i dagens situation. Därmed 

skulle även de problem som regeringens skrivelse till riksdagen, ändring-

arna i föreslagen PBF samt detta remissförslag ämnar lösa fortfarande att 

kvarstå.  

Situationen för småhus är komplex och kräver som visats ovan en mer 

nyanserad analys. Sammantaget är Boverkets bedömning att förslaget 

med viktningsfaktorer är väl avvägt även för småhus. Överlag kommer 

viktningsfaktorerna inte att styra mot elbaserad uppvärmning och konkur-

renssituationen för olika tekniker på marknaden kommer att jämnas ut.  

Lokaler  

Med utgångspunkten att likställa fjärrvärme och bergvärme med FTX i 

flerbostadshus kommer en lokalbyggnad med fjärrvärme erhålla en något 

bättre energiprestanda än den som uppförs med en bergvärmepump, se 

tabell 50. Detta kan härledas till att bergvärmepumpen i beräkningen i det 

fallet har en något sämre verkningsgrad än den i flerbostadshuset, både 

avseende COP och årsverkningsgrad. Skulle relationen el-fjärrvärme bli 

än större än den som Boverket nu föreslår kommer effekten för lokal-

byggnader bli att skillnaden mellan fjärrvärmelösningar och elbaserade 

uppvärmningslösningar blir än större till fjärrvärmens fördel. Inte heller 

alternativet med viktningsfaktorer där förhållandet mellan el-fjärrvärme 

liknar dagens relation skulle ge bättre förutsättningar för teknikneutralitet 

för lokalbyggnader. Som sades i avsnitt 2.3 problembeskrivning så med-
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för dagens situation att elbaserade lösningar ges fördelar även vid uppfö-

randet av lokalbyggnader.  

Sammantagen bedömning 

Sett över alla tre byggnadskategorier blir totalbedömningen att primär-

energitalen beroende på uppvärmningslösning för samtliga kategorier 

hamnar mycket närmre varandra med förslaget till viktningsfaktorer än 

vad som var fallet tidigare. Detta innebär att det blir lättare att hitta en 

rimlig kravnivå i förhållande till kostnadsoptimala nivåer, som inte slår 

orimligt hårt mot någon av byggnaderna. Likväl är det Boverkets bedöm-

ning att det är utifrån flerbostadsfallet som energiprestandan mellan el 

(bergvärme) och fjärrvärme i kostnadsoptimalt utförande bör likställas. 

Denna avvägning görs då det är i denna bostadskategori de flesta nya bo-

städer idag uppförs och att det är här konkurrenssituationen idag är som 

hårdast. Sett över alla tre studerade byggnadstyper så ger utfallet med ut-

gångspunkt i flerbostadshus de överlag mest neutrala utfallen i energipre-

standa för kostnadsoptimala typbyggnader. Detta då målsättningen är att 

bidra till teknikneutralitet mellan effektiva uppvärmningslösningar på 

marknaden. 

Kravnivåer 

Dagens kravnivåer ligger på 90 för småhus, 85 för flerbostadshus och 80 

för lokaler, plus ventilationstillägg. Nya nivåer som föreslås är 90 för 

småhus, 75 för flerbostadshus och 70 för lokaler, plus ventilationstillägg. 

Skulle istället fjärrvärme getts viktningsfaktorn 1,0 blir innebörden att 

kravnivåerna skulle behöva justeras upp till över 100 för att inte sätta 

krav utöver de kostnadsoptimala nivåerna. Rent praktiskt skulle konse-

kvenserna inte skilja sig från när vi utgår från 0,7, men det kan innebära 

stora pedagogiska utmaningar gentemot både branschen och omvärlden. 

Sett i relation till vilka nivåer övriga EU-länders faktorer ligger på så är 

de lägre faktorerna mer i paritet med dem än de högre. 
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Bilaga 5 Primärenergifaktorer 

Utgångspunkten i beräkningarna är de primärenergifaktorer för enskilda 

energislag som anges i Miljöfaktahandboken
54

. Värdena har sedan juste-

rats som beskrivs i den följande texten. I tabell 52 visas de värden som 

använts. 

Tabell 52 Föreslagna primärenergifaktorer för enskilda energislag vid beräkning 

av primärenergifaktorer för el och fjärrvärme. De baseras på de faktorer som ges i 

Miljöfaktaboken 2011, med vissa justeringar.  

Energislag Primärenergifaktor (-) 

Skogsbränsle  1,05  

Biogas  1,05  

Torv  1,01  

Avlutar  1  

Avfall  1,04  

Kolprodukter  1,15  

Naturgas  1,09  

Eldningsolja  1,11  

Kärnkraft  2,92  

Vattenkraft  1,1  

Vindkraft  1,05  

Solceller  1,25  

Solvärme  1,22  

Masugn-, koksugns- och LD-gas  1 

Industriell spillvärme  0 

 
För biobränsle, olja och gas väljs värdena i tabell 52 för skogsbränsle, 

eldningsolja och naturgas. 

För skogsbränslen blir faktorerna relativt olika beroende på kategori av 

skogsbränsle, från 1,03 till 1,11. För det som anses vara avfall, t ex RT-

flis, har Miljöfaktaboken satt en primärenergifaktor nära noll. Enligt ut-

gångspunkterna i metoden är energi från avfall dock lika värdefullt att 

hushålla med som energi från prima bränslen. Därför läggs RT-flis i ka-

tegorin skogsbränslen. 

                                                 
54

 https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/17907/miljoefaktaboken-2011-

vaermeforskrapport-1183.pdf 

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/17907/miljoefaktaboken-2011-vaermeforskrapport-1183.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/17907/miljoefaktaboken-2011-vaermeforskrapport-1183.pdf
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Primärenergifaktorn för vattenkraft utgår från vattnets lägesenergi. Denna 

korrigeras med vattenturbinens verkningsgrad för att få fram primärener-

gifaktorn för el från vattenkraft. 

Utgångspunkten är Miljöfaktabokens primärenergifaktorer, men med ut-

gångspunkt i ersättningslogiken väljer vi värdera både vattenkraft, vind-

kraft och el från solceller till större än 1. 

Primärenergifaktorn för kärnkraftsel utgår endast från de anläggningsför-

luster som finns i kärnkraftverk, vilket ger en primärenergifaktor som är 

2,92 gånger den el som har genererats. 

Industriell spillvärme som används till fjärrvärme bedöms ha primärener-

gifaktor lika med noll i Miljöfaktaboken. Samma bedömning görs i dessa 

beräkningar eftersom det annars skulle bli en dubbelräkning av primär-

energi. Primärenergin används i industrins processer, för ånga-, värme- 

och elproduktion. Kvar blir kylvattenflöden och andra varma flöden som 

kan återanvändas till fjärrvärme, utan att extra primärenergi tillförs. 

I kraftvärmeverk är energimetoden och alternativbränslemetoden de van-

ligaste metoderna för att fördela hur mycket av bränslet som använts till 

elproduktion respektive värmeproduktion. Energimetoden fördelar bräns-

len proportionellt efter hur mycket el respektive bränsle som produceras. 

I denna beräkning av primärenergifaktorer är energimetoden utgångs-

punkten. Anledningen är att synsättet att värmeproduktion är en bipro-

dukt i kraftvärmeverk bedöms vara mindre i enlighet med dagens realitet. 

Inverkan av att använda alternativbränslemetoden har också undersökts. 

Produktionsmix i el- och fjärrvärmenäten 
I det nordiska perspektivet ingår energitillförseln till elproduktion i Sve-

rige, Finland, Norge och Danmark. Detta är ett perspektiv som ofta an-

vänds i olika sammanhang på grund av den starka fysiska hopkopplingen 

av de nordiska ländernas elnät, samt den väl etablerade elhandeln länder-

na emellan.  

Figur 9 visar energitillförseln för svensk och nordisk elproduktion 2015. 

Sverige har en betydligt större andel kärnkraftsel än i den nordiska el-

mixen medan den nordiska elmixen framför allt uppvisar ett större inslag 

av fossila bränslen som kol och naturgas. 
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Figur 9 Elproduktion i Sverige (vänster) och i Norden (höger) 2015 

 
 

 

Primärenergifaktorerna för svensk och nordisk elproduktion under peri-

oden 2010–2015 visas i tabell 53. Den högre primärenergifaktorn för 

svensk elproduktion förklaras delvis med den höga andelen kärnkraftsel. 

Används alternativbränslemetoden för kraftvärme stiger primärenergifak-

torn med ungefär 0,1. För 2015 blir värdet då 1,60 för nordisk elmix. 

Tabell 53 Primärenergifaktorer för svensk (vänster) och nordisk elmix (höger) för 

perioden 2010–2015  

År  Primärenergifaktor för 

svensk elmix  

Primärenergifaktor för 

nordisk elmix  

2010  1,83  1,48  

2011  1,84  1,49  

2012  1,81  1,48  

2013  1,90  1,51  

2014  1,88  1,54  

2015  1,75  1,51  

 

I Östersjöperspektivet ingår även de baltiska staterna, Polen, Tyskland 

och Nederländerna. I dagsläget finns relativt svaga fysiska hopkopplingar 

av elnäten över Östersjön, och marknaden för handel med el är även den 

relativt outvecklad. Framöver förväntas både de fysiska och marknads-

mässiga hopkopplingarna ha stärkts betydligt och detta perspektiv be-

döms då vara relevant att beakta. 

I figur 10 visas energitillförseln för svensk fjärrvärme 2015 och beräknad 

primärenergifaktorer för perioden 2010–2015. Primärenergifaktorn är be-

räknad som tillförd energi dividerad med levererad fjärrvärmeenergi. 

Primärenergifaktorn visar en sjunkande tendens. 

Vattenkraft (elprod)

Kärnkraft (elprod)

Vindkraft (elprod)

Skogsbränslen

Avlutar

Avfall

Övrigt

Vattenkraft

Kärnkraft

Vindkraft

Skogsbränsle

Avfall

Avlutar

Kolprodukter

Naturgas

Torv

Övrigt
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Figur 10 Svensk fjärrvärmeproduktion 2015 (vänster) och primärenergifaktorer 

under perioden 2010–2015  

 

År Primärenergifaktor 

för svensk fjärr-

värme 

2010 1,21 

2011 1,16 

2012 1,15 

2013 1,14 

2014 1,19 

2015 1,06 

  
 

 

Energiprognoser för el och fjärrvärme 

Prognoserna för energitillförsel till el och fjärrvärmenäten och som an-

vänts vid beräkningar av primärenergifaktorer framgår av tabell 54 och 

55. 

Tabell 54 Prognoser över energitillförseln till svensk fjärrvärme 

Tillförsel 

(TWh)  

2014
a
  Referens 

2020
a
 

Referens 

2025
a
  

Referens 

2030
a
  

Alternativt 

2025  

Alternativt 

2030  

Biobränslen 

och förnybara 

delen av av-

fallet  

36  39  39  37  33,1  25,8  

- Biobränslen  28,2  27,6  26,5  24,7  20,6  13,5  

- Förnybara 

delen av avfall  

7,8  11,4  12,5  12,3  12,5  12,3  

Övrigt bränsle  7  8,3  9  8,9  9  8,9  

- Torv  1,3  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  

-Fossila delen 

av avfall  

5,1  7,6  8,4  8,2  8,4  8,2  

Oljebränslen  1  0,7  0,7  0,6  0,7  0,6  

Kol, mas- och 

koksugnsgas  

2,5  1,2  1  1  1  1  

Naturgas  1,8  1,7  1,6  1  1,6  1  

El till elpannor  0,3  0  0  0  0  0  

Stora värme-

pumpar  

5  4,2  2,7  2  2,7  2  

Spillvärme  4,4  4,6  4,9  5  4,9  5  

Totalt insatt 

bränsle  

58  60 59 56 – – 

Skogsbränslen

Avfall

Industriell spillvärme

Naturgas

Kolprodukter

Masugn, koksugns, och
LD-gas
Torv

Övrigt
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Beräknat to-

talt insatt 

bränsle 

58,0 59,7 58,9 55,5 53 44,3 

a
 Energimyndigheten 2017, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, ER 2017:6. Referenssce-

nariot är Referens EU. År 2020 har använts för år 2021 i rapporten. 

 

Tabell 55 Prognos över energitillförseln till elnätet 

Tillförsel, 

(TWh)  

Referens 

2021  

Referens 

2025  

Referens 

2030  

Alternativt 

2025  

Alternativt 

2030  

Vatten  242,1  242,3  241,6  241,9  242,0  

Vind  217,5  276,9  339,7  306,0  409,4  

Sol  46,7  61,5  83,4  71,7  100,5  

Geotermi  1,7  2,1  2,7  2,1  2,7  

Uran  146,3  82,1  100,8  81,5  96,0  

Naturgas  127,9  152,5  162,7  138,4  139,6  

Lätt eld-

ningsolja  

0,6  0,6  0,7  0,6  0,2  

Tjock eld-

ningsolja  

5,4  5,4  5,4  4,1  2,9  

Kol  610,9  653,3  499,3  580,6  395,0  

Brunkol  527,5  396,3  257,9  380,2  221,8  

Oljeskiffer  12,7  11,2  8,1  9,8  6,3  

Biomassa  40,2  41,3  59,1  46,3  81,8  

Avfall  22,2  21,9  20,1  21,0  19,2  

Torv  4,8  4,8  5,0  4,8  4,9  

Avlutar  20,6  20,6  20,6  21,2  22,3  

Summa  2 027,2  1 972,7  1 807,2  1 910,3  1 744,5  

 

Primärenergifaktorer för el och fjärrvärme  

Utifrån primärenergifaktorerna för enskilda energislag och prognoserna 

för framtida energitillförsel och energianvändning i el- och fjärrvärmenä-

ten har primärenergifaktorer för el och fjärrvärme beräknats och resulta-

ten redovisas i tabell 56 och 57. 

Tabell 56 Beräknade primärenergifaktorer för fjärrvärme 

Scenario 2021 2025 2030 

Energimyndighetens  

Referens EU 

0,94 0,95 0,94 

Alternativt – 0,94 0,91 

 



126 Konsekvensutredning BFS 2020:XX 

Boverket 

Tabell 57 Beräknade primärenergifaktorer för el för de olika scenarierna 

Elmix Scenario 2021 2025 2030 

Svensk Referens 1,66 1,63 1,60 

 Alternativt – 1,62 1,56 

Nordisk Referens 1,50 1,49 1,49 

 Alternativt – 1,48 1,45 

Östersjön Referens 1,89 1,77 1,66 

 Alternativt – 1,72 1,57 

 
Primärenergifaktorn beräknas till medelvärdet av Östersjöns referens-

alternativ för 2021 och 2025. Detta överensstämmer med utgångspunk-

terna om en primärenergifaktor som avspeglar framtida elproduktion och 

elhandelsområde.  

Tabell 58 sammanfattar de beräknade primärenergifaktorerna, avrundade 

till en decimal. 

Tabell 58 Beräknade primärenergifaktorer 

Energibärare Beräknad PEF
tot

 

El 1,8 

Fjärrvärme 0,7 

Fjärrkyla 0,3 

Biobränsle 1,1 

Olja 1,1 

Gas 1,1 

 

Faktorer i EU 

I energieffektiviseringsdirektivet
55

  anges ett schablonvärde för primär-

energifaktorn för elenergi. Schablonvärdet 2,1 är beräknat på en verk-

ningsgrad på 40 procent för elproduktionen. Inga distributionsförluster är 

inräknade. Varje medlemsland har dock möjligheten enligt energipre-

standadirektivet att bestämma egna primärenergifaktorer. I tabell 59 visas 

primärenergifaktorer i några länder. 

                                                 
55

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet med änd-

ringar genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 
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Tabell 59 Primärenergifaktorer som används vid fastställande av byggnaders 

energiprestanda 

 Primärenergifaktor 

El fjärrvärme biobränsle naturgas olja 

Sverige 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 

Danmark 2,5 0,8 1,0 1,0 1,0 

Finland 1,7 0,5 - 1,0 1,0 

Tyskland 2,50 1,30 1,20 1,10 1,10 

Storbritannien 3,07 – 1,04 1,22 1,10 

 

Schablonvärdet på 2,5 för elenergi är utgångspunkten för en tysk studie 

av primärenergifaktorer.
56

 Fyra olika metoder att bestämma primärenergi-

faktorn används. Resultaten visas i tabell 59. Metod 1 följer Eurostats 

metod att beräkna primärenergi, metod 2 inkluderar en total användning 

av icke förnybara källor, metod 3 inkluderar användning av en alternativ 

metod för fördelning av el och värme från kraftvärme och i metod 4 an-

vänds ett livscykelperspektiv. Resultaten visar att både metod och vald 

tidpunkt påverkar primärenergifaktorn för el. 

Tabell 59 Primärenergifaktor för elproduktion inom EU med olika beräkningsme-

toder 

Metod  2000  2005  2010  2015  2020  2025  2030  

1  2,41  2,37  2,26  2,08  1,87  1,79  1,74  

2  2,41  2,36  2,14  1,90  1,59  1,46  1,35  

3  2,52  2,49  2,38  2,21  2,01  1,93  1,87  

4  2,65  2,61  2,49  2,30  2,09  2,00  1,93  

 

 

 

                                                 
56

 Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity. Final report, 

Anke Esser, Frank Sensfuss, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung 

(ISI), 13 maj 2016   
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Bilaga 6 Andel förnybart 

Boverket har bett Energimyndigheten ta fram data för andelen för förny-

bart per energibärare, sett som ett nationellt genomsnitt. Denna bilaga ut-

görs i sin helhet av ett PM som Energimyndigheten författat på Boverkets 

begäran, undantaget denna sammanfattning. 

PM från Energimyndigheten 
Boverket har bett Energimyndigheten ta fram data för andelen för förny-

bart per energibärare, sett som ett nationellt genomsnitt. Här redovisas 

dessa uppgifter tillsammans med källa och antaganden för beräkningarna.  

Beräkningsunderlag 

Det som redovisas här utgår enbart från Energimyndighetens statistik. 

Detta innebär att ingen hänsyn har tagits till ursprungsgarantier eller 

andra styrmedel som allokerar såld energi på olika användare. Det inne-

bär också att för olja och gas är marknadsandelarna så små att statistiken, 

som utgörs av urvalsundersökningar, inte fångar upp användningen av 

bioolja och biogas. Förutom bostadssektorn finns det även företag i ser-

vicesektorn som använder biogas och bioolja som inte heller täcks av sta-

tistiken. Uppgifterna bygger på nationell statistik, ingen hänsyn tas till 

lokala eller regionala skillnader.  

Andelarna har beräknats proportionellt mot det insatta bränslet. Därmed 

har ingen hänsyn tagits till eventuella skillnader i verkningsgrad mellan 

olika bränslen.  

Andelarna varierar från år till år och här redovisas därför ett genomsnitt 

för de tre senaste åren, dvs. 2015–2017. 

Som källa för beräkningarna har Energiläget i siffror 2019 använts. 

Denna publikation bygger på officiell statistik.  

Andel förnybart i energibärarna 

Beräkningarna har gjorts för de energibärare som anges i Boverkets före-

skrifter, dvs. el, fjärrvärme, biobränsle, gas och olja. 

Med förnybara energikällor avses: vattenkraft, vindkraft, sol, biobränslen 

och biogent avfall samt från omgivningen upptagen värme i stora värme-

pumpar i fjärrvärmesystemen (40 procent antas komma från omgivningen 

och antas därmed vara förnybar, resterande 60 procent kommer därmed 

från spillvärme).  
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Andelen förnybart i fjärrvärmeproduktionen 

Andelen definieras här som (förnybar fjärrvärmeproduktion)/(total fjärr-

värmeproduktion). Bidraget från elpannor har multiplicerats med andelen 

förnybart i elproduktionen. Spillvärme från industrin har inte räknats som 

förnybar. Inte heller i värmepumpar upptagen värme som antas komma 

från spillvärme.  

Andelen förnybart uppgår till ca 66 procent. Fjärrvärme är med ca 

58 procent den vanligaste energikällan för uppvärmning och varmvatten i 

Sverige. 

Andelen förnybart i elproduktionen 

Andelen definieras här som (förnybar elproduktion)/(total elproduktion). 

Andelen uppgår till ca 60 procent. Ungefär en fjärdedel av energin för 

uppvärmning och varmvatten utgörs av el.  

Andelen förnybart i biobränsle 

Andelen förnybar energi antas vara 100 procent. Biobränsle står för ca 

14 procent av energibehovet för uppvärmning och varmvatten. 

Andelen förnybart i gas 

På grund av att antalet bostäder och lokaler som har gas som uppvärm-

ningssätt är så litet finns inte statistik på hur stor andel av gasen är förny-

bar. En grov uppskattning ger att ca 7 procent av gasen är förnybar (med 

de antaganden som anges ovan). Gas och olja utgör tillsammans ca 

3 procent av energin för uppvärmning och varmvatten.  

Andelen förnybart i olja 

På grund av att antalet bostäder och lokaler som har olja som uppvärm-

ningssätt är så litet finns inte statistik på hur stor andel av oljan är förny-

bar. Även för olja måste en grov uppskattning göras för andelen bioolja. 

Andelen förnybart uppskattas till ungefär densamma som för gas.  

Andelen förnybart totalt 

Sammanlagt blir andelen förnybart för alla energibärare ca 67 procent. I 

Figur 11 visas hur stor andel de olika energibärarna har för uppvärmning 

och varmvatten i bostäder och lokaler. Störst andel förnybart har som re-

dan visats fjärrvärmen. På grund av sin storlek är det även här man hittar 

de största mängderna förnybar energi i absoluta termer, men också de 

största mängderna fossila bränslen i absoluta termer. För olja och gas gäl-

ler det omvända: en hög andel fossilt, men eftersom de energibärarna står 

för en så liten del av uppvärmningsmarknaden blir det endast små mäng-

der fossilt.  



130 Konsekvensutredning BFS 2020:XX 

Boverket 

Skrivningen i energiprestandadirektivet om att den energi som behövs i 

mycket hög grad ska komma från förnybara energikällor tillgodoses re-

dan genom de generella styrmedel som tillämpas i Sverige för att stödja 

tillförsel och användning av energi från förnybara energikällor. Den i 

Sverige höga andelen förnybart för uppvärmning gör att ingen ytterligare 

styrning genom byggreglerna behövs. Viktningsfaktorerna kan därför ut-

formas för att bidra till teknikneutralitet mellan effektiva uppvärmnings-

lösningar. 

Figur 11  Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i bostäder och loka-

ler (genomsnitt 2015–2017), fördelat på energibärare [procent] 

 

Källa: Energiläget i siffror 2019, Energimyndigheten 
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Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler 

(2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; 
Utkom från trycket 
den 0 månad 0 

 

beslutade den 0 månad 0. 

 
Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har 

genomförts.
1
 

Med stöd av 10 kap. 3 § 2 och 7 plan- och byggförordningen (2011:338) 

föreskriver Boverket i fråga om Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 

allmänna råd att avsnitten 5:2522, 9:11, 9:12, 9:2, 9:51, 9:6, 9:7, 9:92 och 9:95 

ska ha följande lydelse. 

 

5:25222 Boendesprinkler 

Allmänt råd 

 Tillförlitligheten och förmågan hos boendesprinkler, avsedd för bostäder i 

verksamhetsklass 3 och verksamhetsklass 5B kan verifieras enligt 

SS-EN 16925 med sprinklersystem enligt följande:  

1. För byggnader med högst två våningsplan bör sprinklersystem typ 1 

tillämpas.  

2. För byggnader med högst åtta våningsplan bör sprinklersystem typ 2 

tillämpas.  

  3. För byggnader med fler än åtta våningsplan och för utrymmen i 

verksamhetsklass 5B bör sprinklersystem typ 3 tillämpas. Antalet 

dimensionerande sprinklerhuvuden bör vara 4 och lägsta dimensionerande 

vattentäthet bör vara 4,1 mm/min.  

  För sprinklersystem typ 2 och 3 bör pumpcentral vara sprinklerskyddad 

och placerad i egen brandcell. 

Komponenterna i ett system för boendesprinkler kan utformas i enlighet 

med standardserien SS-EN 12259 med egenskaper anpassade efter avsedd 

användning. 

9:11
3
 Tillämpningsområde 

Reglerna i detta avsnitt gäller för alla byggnader med undantag för  

– växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt 

ändamål om dessa krav behövde uppfyllas, 

– bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen mindre än 

fyra månader per år eller under en begränsad del av året motsvarande en energi-

användning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet 

vid helårsanvändning, 

– byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under 

större delen av året, och 

                                                 
1
 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om 

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 

för informationssamhällets tjänster. 
2
 Senaste lydelse BFS 2011:26. 

3
 Senaste lydelse BFS 2017:5. 
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– byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ºC och där 

behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 

fastighetsenergi är lågt. 

Kraven i avsnitten 9:2 behöver inte uppfyllas för byggnader där värme-

tillskottet från industriella processer inom byggnaden täcker större delen av 

uppvärmningsbehovet. Detta ska visas genom särskild utredning. 

9:12
4
 Definitioner  

I denna författning avses med: 
 

 Af Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt (m
2
), 

beräknad med karmyttermått. 

 Atemp 

 
Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan 

för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas 

till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 

insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för 

trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom 

byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 

garage, inräknas inte. 

 Byggnadens 

energianvändning, 

Ebea 

Den energi som vid normalt brukande under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 

energi) för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), 

tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens fastighetsenergi (Ef). 

Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för 

uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvänd-

ning. Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som 

alstras i byggnaden eller på dess tomt och används till 

byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och 

fastighetsenergi räknas inte med i byggnadens 

energianvändning.  

 
 Euppv Energi till uppvärmning, kWh/år 

 Ekyl Energi till komfortkyla, kWh/år 

 Etvv Energi till tappvarmvatten, kWh/år 

 Ef Fastighetsenergi, kWh/år 

 Fgeo Geografisk justeringsfaktor, - 

 Byggnadens 

fastighetsenergi 
Ef 

Den del av byggnadens energianvändning som är relaterad 

till byggnadens behov där den energikrävande apparaten 

finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden. 

I fastighetsenergin ingår fast belysning i allmänna utrym-

men och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som 

används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och 

övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt 

placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis 

pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda 

för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- 

och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern 

användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas 

inte. Med fastighetsel menas den del av fastighetsenergin 

                                                 
4
 Senaste lydelse BFS 2017:5. 
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som är elbaserad.  

 Byggnadens 

primärenergital 

(EPpet) 

Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda 

uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av 

byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning 

har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor (Fgeo), 

multiplicerat med viktningsfaktor för energibärare och 

fördelat på Atemp (kWh/m
2
 och år). Primärenergitalet (EPpet) 

beräknas enligt nedanstående formel 

 
 där  

 
 

VFi 
Viktningsfaktor per energibärare 

 Dimensionerande 
vinterutetemperatur, 

DVUT 

Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-

dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” enligt SS-EN 

ISO 15927-5. Temperaturen får ökas om byggnadens 

tidskonstant överstiger 24 timmar. Ökningen framgår av 

standardens redovisade temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. 

Byggnadens tidskonstant, mätt i dygn, används för val av 

motsvarande tabellvärde (n-day). Temperaturökning, 

beroende på högre tidskonstant än 96 timmar kan fastställas 

genom särskild utredning. 

 Energi för 
komfortkyla 

Den till byggnaden levererade kyl- eller energimängd som 

används för att sänka byggnadens innetemperatur för 

människors komfort. Kylenergi som hämtas direkt från 

omgivningen utan kylmaskin från sjövatten, uteluft eller 

dylikt (s.k. frikyla), inräknas inte. 

 Genomsnittlig 

värmegenomgångs-
koefficient, Um 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för 

byggnadsdelar och köldbryggor (W/m
2
K) bestämd enligt 

SS-EN ISO 13789:2017 och SS 24230 (2) samt beräknad 

enligt nedanstående formel, 

 

 
 där  

 Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m
2
K). 

 Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler. För fönster, dörrar, portar och dylikt 

beräknas Ai med karmyttermått. Byggnadens hela invändiga 

höjd används vid beräkningarna, dvs. från överkant 

bottenbjälklag till underkant vindsbjälklag. 

 ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan 

k (W/mK). 

 lk Längden av den linjära köldbryggan k (m). 

 χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga 

köldbryggan j (W/K). 

 Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 
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uppvärmda delar av bostäder eller lokaler. Med omslutande 

byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar 

uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot 

mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 

 Byggnadens 

installationssystem 

Teknisk utrustning för uppvärmning, komfortkyla, 

ventilation, tappvarmvatten, fast installerad belysning, 

fastighetsautomation och tillhörande reglering, elproduktion 

i byggnaden eller på dess tomt och tillhörande reglering, 

eller en kombination därav, inklusive sådana system som 

utnyttjar energi från förnybara energikällor. 

 Hushållsenergi Den el eller annan energi som används för hushållsändamål. 

Exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, tvätt-

maskin, torkapparat (även i gemensam tvättstuga), spis, kyl, 

frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, 

TV och annan hemelektronik och dylikt. 

 Innetemperatur Den temperatur som avses hållas inomhus när byggnaden 

brukas. 

 Installerad eleffekt för 

uppvärmning 

Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de 

elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att 

kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, 

tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens 

maximala effektbehov föreligger. Det maximala 

effektbehovet kan beräknas vid DVUT och 

tappvarmvattenanvändning motsvarande minst 0,5 kW per 

lägenhet, om inte annat högre belastningsfall är känt vid 

projekteringen. 

 Normalår Medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en 

längre tidsperiod (t.ex. 30 år). 

 Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende 

energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på 

orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den 

period då byggnadens energianvändning verifieras. 

 Viktningsfaktor, VFi Faktor för respektive energibärare som multipliceras med 

den energi som levereras till en byggnad vid beräkning av 

byggnadens primärenergital. 

 Specifik fläkteffekt, 

(SFP) 

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i 

ventilationssystemet dividerat med det största av 

tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m
3
/s). 

 Verksamhetsenergi Den el eller annan energi som används för verksamheten i 

lokaler. Exempel på detta är processenergi, belysning, 

datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt 

andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, 

diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, andra 

hushållsmaskiner och dylikt. 

9:2
5
 Bostäder och lokaler 

Bostäder och lokaler ska vara utformade så att 

– primärenergitalet (EPpet), 

– installerad eleffekt för uppvärmning,  

                                                 
5
 Senaste lydelse BFS 2018:4. 
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– klimatskärmens genomsnittliga luftläckage, och 

– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden (Aom), 

högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a. Vid fastställande av 

byggnadens primärenergital ska hänsyn tas till viktningsfaktorer per energibärare 

enligt tabell 9:2b och geografiskt läge enligt tabell 9:2c. 

Ett högre primärenergital och högre eleffekt än vad som anges i tabell 9:2a kan 

godtas  

– för lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, eller 

– i andra fall om särskilda förhållanden föreligger.  

Allmänt råd 

 Med verksamhet av tillfällig karaktär avses som utgångspunkt verksamhet 

som pågår i två år eller kortare tid.  

  Med särskilda förhållanden avses till exempel när alternativ till el för 

uppvärmning och tappvarmvatten inte finns och värmepump inte kan 

användas. Hur mycket högsta tillåtna primärenergital och eleffekt enligt 

tabell 9:2a behöver överskridas som en följd av de särskilda förhållandena 

bör visas i en särskild utredning.  

 

Om en byggnad försörjs med värme eller kyla från en annan närbelägen 

byggnad eller apparat, anses energislaget och kylsättet för den mottagande 

byggnaden vara detsamma som för den levererande byggnaden, under 

förutsättning att byggnaderna finns på samma fastighet eller byggnaderna har 

samma ägare. Detsamma gäller för fastigheter inom samma byggnad vid 

tredimensionell fastighetsbildning. 

För byggnader som innehåller både bostäder och lokaler viktas kraven på 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um), primärenergital (EPpet) och 

installerad eleffekt för uppvärmning i proportion till golvarean (Atemp). 

Allmänt råd 

Hantering av energi från sol, vind, mark, luft eller vatten regleras i 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av 

byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.  
 

Tabell 9:2a Högsta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, 
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt 
luftläckage, för småhus, flerbostadshus och lokaler. 

 

  Energi-
prestanda 
uttryckt som 
primärenergi-
tal (EPpet) 
[kWh/m

2
 Atemp 

och år] 

Installerad eleffekt 
för uppvärmning 
(kW) 

Genomsnittlig 
värmegenom-
gångskoeffi-
cient (Um) 
[W/m

2
 K] 

Klimatskärmens 
genomsnittliga 
luftläckage vid 
50 Pa tryckskillnad 
(l/s m

2
) 

 Bostäder     

 Småhus  90 4,5 + 
1,7 x (Fgeo – 1)

1)
 

0,30 Enligt avsnitt 9:26 

 Småhus där Atemp 

är mindre än 
50 m

2
 

Inget krav  Inget krav 0,33 0,6 

 Flerbostadshus 75
4)

 4,5 + 
1,7 x (Fgeo – 1)

1) 5)
 

0,40 Enligt avsnitt 9:26 

 Lokaler     

 Lokaler 70
2)

 4,5 + 0,5 Enligt avsnitt 9:26 
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1,7 x (Fgeo – 1)
1), 3)

 

 Lokal där Atemp är 

mindre än 50 m
2
 

Inget krav Inget krav 0,33 0,6 

 1) Tillägg får göras med (0,025 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (Atemp – 130) då Atemp är större än 130 m2. 
Om den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av 
installerad eleffekt. 

2) Tillägg får göras med 40 x (qmedel – 0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen av 
utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika 
uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/s per 
m2. 

3) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp då uteluftsflödet av utökade 
kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade utrymmen. Där 
q är det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. Om den geografiska justeringsfaktorn 
Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt. 

4) Tillägg får göras med  40 x (qmedel – 0,35) i flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och 
som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst 
35 m2 vardera och qmedel är uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen överstiger 0,35 l/s 
per m2. Tillägget kan enbart användas på grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen 
som badrum, toalett och kök och får högst tillgodoräknas upp till 0,6 l/s per m2. 

5) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp i flerbostadshus där Atemp är 
50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en 
boarea om högst 35 m2 vardera. Tillägget kan enbart användas då det maximala uteluftsflödet 
vid DVUT i temperaturreglerade utrymmen q överstiger 0,35 l/s per m2 på grund av krav på 
ventilation i särskilda utrymmen som badrum, toalett och kök. Om den geografiska 
justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt. 

 

 

Tabell 9:2b Viktningsfaktorer 
 

 Energibärare Viktningsfaktor (VFi) 

 El (VFel) 1,8  

 Fjärrvärme (VFfjv) 0,7  

 Fjärrkyla (VFfjk) 0,6  

 Biobränsle (VFbio) 0,6  

 Olja (VFolja) 1,8  

 Gas (VFgas) 1,8  
 

Tabell 9:2c  Geografiska justeringsfaktorer 

 Län Geografiskt läge 
Kommun 

Geografisk 
justeringsfaktor 

Fgeo 
 Blekinge Samtliga kommuner 0,9 
 

Dalarna 

Avesta, Hedemora och Säter 1,1 
 Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Ludvika, Mora, 

Orsa, Rättvik, Smedjebacken och Vansbro 
1,2 

 Malung-Sälen och Älvdalen 1,4 
 Gotland Gotland 0,9 
 

Gävleborg 

Gävle, Ockelbo och Sandviken 1,1 
 Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig och 

Söderhamn 
1,2 

 Ljusdal och Ovanåker 1,3 
 

Halland 
Samtliga utom Hylte 0,9 

 Hylte 1,0 

 

Jämtland 

Berg, Bräcke, Ragunda och Östersund 1,4 

 Härjedalen, Krokom och Strömsund 1,5 

 Åre 1,6 

 
Jönköping 

Aneby, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, 
Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 

1,0 
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 Län Geografiskt läge 
Kommun 

Geografisk 
justeringsfaktor 

Fgeo 
 Eksjö, Nässjö och Sävsjö 1,1 

 

Kalmar 

Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås och 
Västervik 

0,9 

 Hultsfred, Högsby och Vimmerby 1,0 

 Kronoberg Samtliga kommuner 1,0 

 

Norrbotten 

Piteå 1,4 

 Boden, Haparanda, Kalix, Luleå och Älvsbyn 1,5 

 Arvidsjaur, Överkalix och Övertorneå 1,6 

 Arjeplog och Pajala 1,7 

 Jokkmokk 1,8 

 Gällivare och Kiruna 1,9 

 

Skåne 

Höganäs, Landskrona, Lomma, Malmö och Vellinge  0,8 

 Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, 
Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, 
Kävlinge, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Östra 
Göinge 

0,9 

 Osby och Örkelljunga 1,0 

 Stockholm Samtliga kommuner 1,0 

 Södermanland Samtliga kommuner 1,0 

 
Uppsala 

Enköping, Håbo, Knivsta och Uppsala 1,0 

 Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 1,1 

 

Värmland 

Grums och Säffle 1,0 

 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hammarö, 
Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 
Sunne och Årjäng 

1,1 

 Hagfors och Torsby 1,2 

 

Västerbotten 

Nordmaling och Umeå,  1,3 

 Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och Vännäs 1,4 

 Dorotea, Lycksele, Vindeln och Åsele 1,5 

 Malå, Norsjö och Vilhelmina 1,6 

 Sorsele 1,7 

 Storuman 1,8 

 

Västernorrland 

Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och 
Örnsköldsvik 

1,3 

 Sollefteå och Ånge 1,4 

 

Västmanland 

Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Surahammar och Västerås 

1,0 

 Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg,  1,1 

 

Västra 
Götaland 

Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lysekil, 
Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, 
Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö 

0,9 

 Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-
Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mellerud, 
Munkedal, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Vara, Vårgårda, 
Vänersborg och Åmål 

1,0 

 Tranemo och Ulricehamn 1,1 
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 Län Geografiskt läge 
Kommun 

Geografisk 
justeringsfaktor 

Fgeo 
 

Örebro 

Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro 1,0 

 Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg och Nora 

1,1 

 Ljusnarberg 1,2 

 Östergötland Samtliga kommuner 1,0 

9:51
6
 Värme- och kylinstallationer 

Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god 

verkningsgrad under normal drift.  

Allmänt råd 

 Installationerna bör utformas på sådant sätt att injustering, provning, 

kontroll, tillsyn, service och utbyte lätt kan ske och att god verkningsgrad 

kan upprätthållas. 

  Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvatten-

beredning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas. Se 

även avsnitt 6:62. 

Luftbehandlingsinstallationer bör utformas, isoleras och vara så täta att 

energiförlusterna begränsas. Se även avsnitt 6:255. 

 

Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska 

åtgärder.  

Allmänt råd 

För att minska behovet av kylning i byggnaden bör man pröva åtgärder så 

som val av fönsterstorlek och placering av fönster, solavskärmning, 

solskyddande glas, eleffektiv belysning och utrustning för att minska interna 

värmelaster, nattkyla och kylackumulering i byggnadsstommen. Se även 

avsnitt 6:43.  

9:6 Effektiv elanvändning  

Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast 

installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så 

att effektbehovet begränsas och energin används effektivt. 

Allmänt råd 

Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte 

överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP): 
  SFP, kW/(m

3
/s) 

 Från- och tilluft med värmeåtervinning:   1,5 

 Från- och tilluft utan värmeåtervinning:   1,1 

 Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla:  1,6 

 Frånluft med återvinning:   0,75 

 Frånluft:   0,5 

 

För ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre luftflöden än 

0,2 m
3
/s eller drifttider kortare än 800 timmar per år kan högre SFP-värden 

vara acceptabla. 

  Fast installerade armaturer i kök och badrum bör förses med effektiva 

ljuskällor. Armaturer för utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, 
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reflektorer och optik samt styras av skymningsrelä, rörelsedetektor eller 

dylikt. Fast installerade armaturer för belysning av lokaler bör förses med 

närvaro- eller dagsljusstyrning där så är lämpligt. 

Elektriska handdukstorkar och komfortgolvelvärme bör förses med t.ex. 

timerstyrning eller annan reglerutrustning. 

Cirkulationspumpar, utom för tappvarmvatteninstallation, bör vara så 

utformade att de normalt är avstängda när inget behov av flöde finns. 

9:7
7
 Mätsystem för energianvändning 

Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett 

mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning 

för önskad tidsperiod kan fastställas.  

Allmänt råd 

Vid uppförande av ny byggnad av flerbostadshus och lokaler bör 

energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat.  

För tillbyggnad kan mätning ske genom befintlig byggnads mätsystem.  

  I byggnad som huvudsakligen använder elenergi för uppvärmning, 

kylning och tappvarmvatten för både hushållsenergi och verksamhetsenergi, 

bör det vara möjligt att avläsa separat. 

Avläsning av energimätning bör göras lätt tillgänglig för abonnenten, i 

eller i anslutning till byggnaden.  

9:92
8
 Klimatskärm 

Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven på 

primärenergital, ska vid ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas.  

Tabell 9:92 Värmegenomgångskoefficient som ska eftersträvas för enskilda 
byggnadsdelar Ui [W/m

2
K] 

 

 Ui [W/m
2
K] 

 Utak 0,13 

 Uvägg 0,18 

 Ugolv 0,15 

 Ufönster 1,2 

 Uytterdörr 1,2 

Allmänt råd 

Enkla åtgärder för att förbättra byggnadens energieffektivitet kan vara 

tätning eller komplettering av fönster och dörrar och tilläggsisolering av 

vindsbjälklag. 

Om klimatskärmen tätas, bör uteluftstillförseln säkerställas. Vid 

tilläggsisolering förändras kondensationspunkten i konstruktionen. Regler 

om hur detta ska beaktas finns i avsnitt 6:92 respektive 6:95.  

Yttervägg: Skäl för att medge ett högre U-värde kan vara om t.ex. 

– endast en del av en yttervägg berörs eller 

– det medför att användbarheten av en balkong minskar avsevärt.  

Av tekniska skäl kan det vara olämpligt att tilläggsisolera vissa 

väggkonstruktioner.  

Vid utvändig tilläggsisolering bör det övervägas hur detta påverkar 

byggnadens karaktär, detaljer såsom dörr- och fönsteromfattningar, samt 
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relationen mellan fasad och takfot respektive sockel. T.ex. kan fönstren 

behöva flyttas ut för att bibehålla husets karaktär. Vid invändig 

tilläggsisolering behöver konsekvenserna för byggnadens invändiga 

kulturvärden klarläggas. 

Fönster: Fönstren är ofta av stor betydelse för hur byggnaden upplevs 

och dess kulturvärden. Skäl för avsteg från kravet på högsta U-värde kan 

vara om fönstren tillverkats speciellt för att tillgodose byggnadens estetiska 

värden eller kulturvärden. Ursprungliga fönster bör endast bytas om de kan 

ersättas av fönster som med avseende på material, proportioner, indelning 

och profilering är väl anpassade till husets karaktär. Fönster kan också ha så 

betydande kulturvärden att de inte bör bytas om det inte finns synnerliga 

skäl. Istället bör andra åtgärder vidtas för att öka värmemotståndet.  

Ytterdörr: Dörrar är ofta av stor betydelse för hur byggnaden upplevs och 

dess kulturvärden. Skäl för avsteg från kravet på högsta U-värde kan vara 

om dörren har tillverkats för att tillgodose byggnadens estetiska värden eller 

kulturvärden. Ursprungliga dörrar bör endast bytas om de kan ersättas av 

sådana som är väl anpassade till husets karaktär. Dörrar kan också ha så 

betydande kulturvärden att de inte bör bytas om det inte finns synnerliga 

skäl. De kan t.ex. vara hantverksmässigt utförda eller vara speciellt ritade 

för en viss byggnad. Istället bör andra åtgärder vidtas för att öka 

värmemotståndet.  

Tak: Om vindsutrymmet inte är avsett att vara uppvärmt kan isoleringen 

placeras i vindsbjälklaget. Vid tilläggsisolering av vind ska risken för 

fuktskador beaktas. Regler om detta finns i avsnitt 6. Skäl för avsteg från 

U-värdeskraven kan vara om inte fuktproblematiken kan hanteras på ett 

betryggande sätt, eller om kravet påtagligt försämrar användbarheten av 

vindsutrymmet.  

9:95
9
 Effektiv elanvändning  

Installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, 

elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet 

begränsas och energin används effektivt. 

Då ändringar i ventilationssystemet görs ska man eftersträva att 

ventilationssystemet inte överskrider SFP-värden enligt tabell 9:95. Om enbart 

aggregatet byts ut ska man eftersträva att de i tabellen angivna SFPv-värdena inte 

överskrids.  

Tabell 9:95 Värden som ska eftersträvas på SFP (Specifik fläkteleffekt för ett 
ventilationssystem) respektive SFPv (Specifik fläkteleffekt för ett 
aggregat)  

  SFP, [kW/(m
3
/s)] SFPv [kW/(m

3
/s)] 

 Från- och tilluft med värmeåtervinning 1,5 1,5 

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

 Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla 1,6 1,6 

 Frånluft med återvinning 0,75 0,75 

 Frånluft 0,5 0,5 

Allmänt råd 

För ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre luftflöden än 

0,2 m
3
/s eller drifttider kortare än 800 timmar per år kan högre SFP-värden 

vara acceptabla. 

Vid ändring bör möjligheterna att åstadkomma en effektivare 

elanvändning genom utbyte eller komplettering av sådana installationer som 
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använder elenergi alltid prövas. Det kan avse ventilation, fast belysning, 

elvärmare och motorer samt utrustning så som kyl/frys, tvättmaskin och 

torkutrustning.  

                       

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 

2. Såvitt avser avsnitt 9 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som 

a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 

1 juli 2021,  

b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2021, 

c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 juli 

2021. 

 

På Boverkets vägnar 

 

 
FÖRNAMN EFTERNAMN 

 

 
 Förnamn Efternamn 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för Lundby, Grävlingen 5 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet under förutsättning att mark 

reserveras för en ny väganslutning och ny bro över Viskan samt att 

byggnadsvolymen ses över. 

 

 

 

Datum 

2019-09-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00600 3.1.1.1 Programområde 4 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-09-18 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00600 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Lundby, Grävlingen 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet under förutsättning att mark 

reserveras för en ny väganslutning och ny bro över Viskan samt att 

byggnadsvolymen ses över.        

Ärendet i sin helhet 

Castellum  Västra Borås Fastighets AB har ansökt om planbesked för 

Grävlingen 5. Fastigheten ligger mellan Viskan och Skaraborgsvägen precis norr 

om Kungsbron.  

Kommunstyrelsen är mycket positiv till att utveckla området mellan Centrum 

och Knalleland. Föreslagna användningar stämmer väl överens med 

kommunens tankegångar. Skaraborgsvägen är utpekat som ett urbant stråk i 

översiktsplanen för Borås och är en viktig länk mellan centrum och Knalleland. 

Illustrerade byggnadsvolymer behöver ses över och anpassas för att bättre bidra 

till det urbana stråket och omgivande bebyggelse samt höja upplevelsen av 

Viskans strand. Användningen av bottenvåningen och markmiljöerna är särskilt 

viktiga.   

En trafikutredning har tagits fram för att studera biltrafiken i området. Norrbro 

på Viskastrandsgatan klarar inte tunga transporter samt att kopplingarna från 

väster är dåliga. En ny förbindelse över Viskan (gulmarkerat område) har 

föreslagits som en bra åtgärd för att öka tillgängligheten och säkerheten för 

oskyddade trafikanter i området. 

  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Vidare i trafikutredningen föreslås att Viskastrandsgatan förlängs genom att 

bygga om tunneln till fri höjd och ansluta till Bäckeskogsvägen även om denna 

del inte bör tas med i det aktuella planärendet på grund av dess komplexitet. 

Helhetslösning bedöms ge en minskning av biltrafik utanför Högskolan.  

I samband med en planändring för Grävlingen 5 behöver delar av denna 

trafiklösning tas med. I planen ska det reserveras yta (gulmarkerat område) för 

en ny väganslutning samt bro över Viskan och en anslutning till 

cirkulationsplatsen längst in på Viskastrandsgatan.  En tänkt exploatering kan 

även angöras från denna väg för att minska antalet utfarter på Skaraborgsvägen. 

En konsekvens av detta blir att fastigheten behöver avstå mark för att kunna 

genomföra föreslagen trafiklösning. 

Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. 

Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. 

Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår 

gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal 

vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att 

erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken 

att planarbetet avbryts pga. riksintresset. 

Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 

möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att ovanstående delar 

tillgodoses.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked  Grävlingen 5, BN2018-1203, 2018-08-27 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Ingång till byggnad
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VISIONS-SKISS  -  ALT 2
SKALA 1:1000 (A3)

Cykel och gångstråk längs 
Kungsgatann

GATUVY

Section

In- och utfart från parking-
ing på Kungsgatan under 
bro

Ingång till byggnad

VISKAN

TORG
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Yttrande över planprogram för Viskafors: Rydboholm 

1:342 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till planprogram. 

 

 

 

 

Datum 

2019-09-26 Kerstin Hermansson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00573 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2019-09-19 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00573 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planprogram för Viskafors: Rydboholm 

1:342 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till planprogram.        

Sammanfattning 

 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). 
Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande orter och 
landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik..  
 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna av Viskafors 

och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential.                

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd.pdf 2019-09-11 

2. Planprogram för Viskafors, Rydboholm 1_342.pdf 2019-09-11, BN2019-577

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av 
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har 
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde. 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till 
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se 
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära 
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder 
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har 
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön 
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar, 
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora 
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor 
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. 
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla 
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av 
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de 
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades 
från området kring stationen till det som är dagens centrum. 
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid 
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av 
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 1940-
1970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster 
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är 
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa 
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter. 
Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig 
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av 
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit 
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet 
upplevas som utspritt och inte så sammanhållen. Centralt i 
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i 
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt. 
Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit 
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den 
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i 
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att 
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som 
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors 
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid 
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997 
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 
2010 (Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för 
Viskafors centrum finns en tydlig ambition att komplettera 
med nya bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att 
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden. 
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen 
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan 
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar 
sig till centrum med buss då det saknas idag
Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur 
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och 
kopplingar för människan till olika grönområden.  

GRANNSKAP 

Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och har 
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande 
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet.
Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och 
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik. 
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås 
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka 
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står 
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. 
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral, 
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen. 
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet 
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder, 
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och 
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors 
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

Inledning

Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område 
(orange). 
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och 
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära 
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult). 

2019-06-12 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&& 1/1

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

FRITIDSGÅRD

TORG & SERVICE

UTVECKLINGSSTRATEGIN ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN

• Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera 
och omvandla inom befintliga orter

• Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse 
och funktionen samlas i centrala lägen 

• Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt 
av funktioner och människor.

• Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.

• Grönt och blått runtom - Näthet till rekreation 
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.

• Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyg-
gelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.

• Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås 
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den 
textila identiteten när staden växer
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Programmet föreslår inte att några ytterligare ytor 
avsätts för skola, men konstaterar att det inom 
Viskaforsskolans område finns relativt stora ytor som 
vid behov kan utnyttjas om skolans ytbehov ökar.

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder. 
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden 
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som 
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2 
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas 
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.

VARIATION

Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det 
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det 
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.

GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR

Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen 
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som 
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen 
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna 
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2) 
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp 
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen 
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till 
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

ATTRAKTIVT BOENDE

I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar 
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter 
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen 
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära 
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen 
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.

SERVICE

I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett 
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger 
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget 
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör 
för centrumverksamheter som handel och annan service. 
STRÅK

I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och 
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller 
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller 
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell 
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för 
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid 
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid planering 
av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande behov av 
förskole- och skolplatser analyseras och tas med i planeringen.

Områdets struktur

TOPOGRAFI

Området är kuperat och  kräver en 
noggrann höjdsättning. Viktiga 
särdrag i naturen behöver lokaliseras 
för att kunna sparas och framhävas. 
Det kan handla om landskapsrum 
men även detaljer som bergsbranter 
och  stenblock kan bli karaktärsinslag.

HÅLLBART RESANDE

Gång och cykel är prioriterade med 
framkomlighet och trivsel som ledord. 
Strukturer där kollektivresande är lätt 
och tillgängligt. 
Bilen ska få plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER

Inbjudande och öppenhet mellan 
bostadsområdena.  
Viktigt att inte tillkommande 
bostäder utformas så att de 
blir en barriär mellan befintliga 
områden och natur och vyer

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
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Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta 
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar 
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta 
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag. 
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UT-
BYGGNADSRIKTNING

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

GRUNDVATTENRESERV, UN-
GEFÄRLIG UTBREDNING

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

KNUTPUNKTER, TORG OCH 
JÄRVÄGSSTATION

SKANSEN

ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på 
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning 
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett 
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans 
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare 
promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför 
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för 
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad 
presenteras i strukturskissen. Med tillhörande illustration

VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6 
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet 
som redan är relativt storskaligt och där en variation i höjd 
skulle kunna berika området. Liksom på grusplanen vid 
Viskaforshallen där möjlighet finns att ta stöd i topografin.  
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och 
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad 
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader 
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att 
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som 
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning 
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården 
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en 
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus. 
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte 
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott 
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna. 
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan, 
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.

GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som 
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande 
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exte-
riör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential 
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersi-
ella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även 
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service. 
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen 
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt 
som fungerar ihop med befintliga byggnader. 

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅ-
DEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en 
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna 
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder 
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum. 
I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe 
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen 
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras 
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd 
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
På längre sikt vore det lämpligt att flytta Viskaforshallen 
så att denna läggs tillsammans med bollplanerna vid 
Sven Erikssonvallen. En flytt av hallen skulle möjliggöra 
för ytterligare bostäder längs Pumpkällevägen och mot 
Fritslastigen. Sven Eriksson vallens läge vid Viskan gör 

att området kan vara attraktivt att komplettera med en 
promenadslinga nära vattnet, denna behöver sannolikt i 
delar vara spångad, då området på sina håll är blött. 

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i 
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén 
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter 
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående 
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme 
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt 
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera 
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör 
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till 
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och 
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de 
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen 

Programförslag

Skala: 1:1000
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Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.
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Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELT-
RAFIK RESPEKTIVE BLANDTRAFIK

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

BEFINTLIG BYGGRÄTT

MÖJLIG BYGGRÄTT

PLATSBILDNING/STRÅK

LANDSKAPSELEMENT

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

TORGET MED NÄRSERVICE
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UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖR-
TÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även 
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination 
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra 
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områ-
den för bebyggelse. 

ÖDGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen finns ett mindre område som är planlagt för 
industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett 
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss 
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak 
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd 
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås 
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området 
ligget inom område för grundvattenreserv, vilket kan 
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete. 
Närmast stationen består bebyggelsen av mindre 
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i 
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes 
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen. 
Här finns några mindre områden som är planlagda för 
bilservice (garage) som kan prövas för omvandling och 
förstärka med nya stationsnära bostäder. Det finns även en 
befintlig outnyttjad byggrätt (se streckan linje på kartan).
Eventuellt kan ytterligare mindre områden prövas för 
kompletterande villabebyggelse, men i första hand föreslås 
tomter med ett större bostadstillskott än enstaka villor prioriteras.

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1

GRUNDVATTENRESERV, OKLAR 
UTBREDNING

VATTENDRAG

VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till 
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora 
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika 
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

Programförslag
ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och 
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet 
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare 
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för 
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli 
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse. 
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området 
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med 
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen 
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning 
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan. 

Skansen är ett villaområde som är väl sammanhållet utformningsmässigt. 
Rött och gult tegel dominerar, byggnaderna vänder långsidan mot gatan och 
är ordnade i linje. 

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA 
UTBYGGNADSRIKTNING

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar 
om att det leks i området.



Genomförande
KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av 
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan 
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.

Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av 
kommunen själv eller markanvisas till en privat 
byggherre. Områden som ska bebyggas med 
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen och 
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida. 

Exploateringskostnader som exploateringar 
inom planprogramsområdet ger upphov 
till ska bekostas av exploatören. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över förhandsbesked Hagtornen 10 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om 

planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar 

fastigheten Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat 

förhandsbesked, ärende BN 2019-001087, på Hagtornen 10. Anstånd med att 

avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att planärendet avgjorts eller två år 

från det att ansökan om förhandsbesked inkommit.     

 

Datum 

2019-09-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-10-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00806 3.1.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-09-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00806 3.1.1.0 

  

 

Yttrande över förhandsbesked Hagtornen 10 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om 

planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar 

fastigheten Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat 

förhandsbesked, ärende BN 2019-001087, på Hagtornen 10. Anstånd med att 

avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att planärendet avgjorts eller två år 

från det att ansökan om förhandsbesked inkommit.     

Sammanfattning  

Hemfosa Hagtorn 10 AB ansöker om förhandsbesked på fastigheten 

Hagtornen 10. Förhandsbeskedet gäller nybyggnad av skola med gymnastiksal, 

vårdcentral och bibliotek. Befintlig byggnad rivs. Lokalerna ska användas för 

skolverksamhet (årskurs 4-9) samt annan verksamhet som bibliotek och kontor.  

Fastigheten omfattas av stadsplan som Allmänt ändamål enligt stadsplan P757 

(1984-05-30). 

Byggnaden planeras ca 20 meter väster om Kust till kustbanan som är 

riksintresse och av interregional betydelse. Banan trafikeras av gods- och 

persontåg. Banan är även en utpekad som primär led för farligt gods.  

Trafikverket har fått förhandsbeskedet för yttrande med anledning av närhet till 

järnväg och i egenskap av granne till fastigheten. I Trafikverkets yttrande 

framförs: ” Trafikverket anser att planerad byggnation skulle försvåra 

utvecklingen av det framtida riksintresset Götalandsbanan.”  

En lokaliseringsutredning för ny järnväg på sträckan Göteborg – Borås har 

påbörjats av Trafikverket. I Trafikverkets yttrande framförs: ”Byggnationen 

kommer att ge styrande förutsättningar för den pågående 

lokaliseringsutredningen. Utan åtkomst till marken vid fastigheten Hagtornen 

10 omöjliggörs kända möjligheter till ett centrumnära stationsläge strax söder 

om väg 40 i Borås. Trafikverket anser det mycket olämpligt om förhandsbesked 

och i längden bygglov beviljas.” 

Kommunstyrelsen föreslår upphävande av del av berörd stadsplan samt anstånd 

med att avgöra förhandsbeskedet. Under anståndstiden är det angeläget och 

önskvärt att Trafikverket utreder den aktuella sträckan av rosa korridor mer i 

detalj, för att klargöra i vilken utsträckning järnvägssträckningen eventuellt 
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påverkar Hagtornen 10. Under anståndstiden föreslås kommunen samtidigt 

föra dialog med fastighetsägaren till Hagtornen 10.       

Ärendet i sin helhet 

Stationsläge för Borås 

Borås Stad förordar centralt eller centrumnära stationsläge för den nya 

järnvägen men beslut om centralt, halvcentralt eller externt stationsläge i Borås 

har inte fastställs av regeringen och frågan utreds ännu av Trafikverket. 

Trafikverket lyfter i sitt yttrande över förhandsbesked för Hagtornen 10, den 

rosa korridoren om en av de mest intressanta för att åstadkomma ett 

centrumnära stationsläge. Trafikverkets yttrande: ”Den troliga lösningen för 

detta alternativ är att använda befintliga stråk, Kust- till kustbanan och 

Viskadalsbanan, för att komma in och ur ett centrumnära stationsläge i området 

Göta/Lusharpan. En sammankoppling av dessa stråk skulle innebära att 

fastigheten Hagtornen 10 kommer behöva tas i anspråk av 

järnvägsanläggningen. Trafikverket bedömer att ett genomförande av sökt 

förhandsbesked på fastigheten Hagtorn 10 kommer göra det omöjligt att, 

genom rosa korridor, komma till ett centrumnära stationsläge strax söder om 

väg 40 i Borås.” 

Om ett centrumnära stationsläge inte längre är möjlig i den rosa korridoren så 

ökar risken att Trafikverket ser ett mer externt stationsläge som mer möjligt att 

genomföra. Ett externt stationsläge skulle vara till stor nackdel för restiderna 

mellan Borås centrum och Göteborg och inte ge den skjuts till 

stadsutvecklingen som Borås eftersträvar. 

 

Ny järnväg Göteborg – Borås 

Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om fastställelse av nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2018-2029. I regeringens beslut i nationell plan är 

framtida riksintresse Göteborg – Borås inkluderat med en utpekad byggstart i 

perioden 2025- 2027. Beslutet i nationell plan tillsammans med Trafikverkets 

beslut i Positionspapperet medför att projekt Göteborg-Borås behöver starta 

om planläggningsprocessen och göra en ny lokaliseringsutredning och 

tillåtlighetsprövning för hela sträckan Göteborg – Borås utifrån ändrade 

förutsättningar. Trafikverkets tidplan anger att utredningsarbetet kommer att 

ske 2019- 2021 för att regeringen ska kunna fatta beslut så att sträckan 

Göteborg – Borås kan ingå i kommande nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022-2030. Tidigare lokaliseringsutredning från 2016 och 

tidigare utredningar utgör i dagsläget ett kunskapsunderlag. 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i förhandsbesked avseende till- och 

ombyggnad av befintliga lokaler (TRV 2018/62054, dat. 2018-06-13). 

 

Lokaliseringsutredningen och Sverigeförhandlingen. 
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I Lokaliseringsutredningen från 2016 finns 8 korridorer med centralt, 

halvcentralt eller externt stationsläge i Borås. Borås Stad avfärdade fem av 

korridorerna som ansågs ligga ocentralt eller medföra alltför stor påverkan på 

staden. De kvarvarande alternativen: röd korridor (tunnel med centralt 

stationsläge under mark), gul korridor (delvis tunnel med station vid nuvarande 

resecentrum) och rosa korridor (bibana från externt huvudspår in till centrala 

Borås med station vid Lusharpan strax söder om motorvägen) var basen för de 

överenskommelsen och avtal som sedan skrevs med Sverigeförhandlingen (KF 

§231, 2017-12-19.) 

 

Upphäva detaljplan 

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan 

kommunen upphäva den. Med upphävande av en detaljplan avses ett sådant 

upphävande där en detaljplan upphävs helt eller för enbart en del av 

planområdet. Kommunen kan själv ta initiativ till att upphäva en detaljplan. Det 

kan även vara någon annan aktör som planerar vidta en åtgärd som förutsätter 

att en detaljplan upphävs. När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut 

har kommunen möjlighet att upphäva planen även om berörda fastighetsägare 

motsätter sig det.  

Vid upphävande av en detaljplan ska kommunen tillämpa motsvarande 

förfarande som hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram. Det 

innebär att kommunen kan tillämpa ett standardförfarande eller ett utökat 

förfarande vid upphävande av en detaljplan.  

Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge. Det innebär 

att området inte längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en 

lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om 

åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov 

direkt.  

Plan- och bygglagen (2010:900) 9kap 38b § 

  I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § första och tredje styckena samt 

19-25 §§ inte tillämpas när planens genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planen 

   1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 

§, 

   2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och 

   3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt skicka 

samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig till dem som inte har fått 

sina synpunkter tillgodosedda. 

Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen trots 

första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och tredje styckena samt 

19-24 §§. Lag (2014:900) . 
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Anstånd 

Plan – och byggnadslagen anger att Byggnadsnämnden kan i vissa fall avvakta 

med att avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked genom att besluta om 

anstånd. Det kan göras antingen om det har påbörjats ett planarbete eller om 

det finns en ansökan om expropriationstillstånd. 

Om byggnadsnämnden beslutar om anstånd har en tidsfrist skapats som gör att 

beslutet om lov- eller förhandsbeskedet inte behöver tas förrän planarbetet har 

avslutats. Om kommunen inte har avgjort planärendet inom 2 år från det att 

ansökningen om lov eller förhandsbesked lämnades in ska ärendet om lov eller 

förhandsbesked avgöras omedelbart. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 9kap 28 § 

  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som 

omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta 

att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om 

expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har 

avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in 

till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål. 

Under anståndstiden är det angeläget och önskvärt att Trafikverket utreder den 

aktuella sträckan av rosa korridor mer i detalj, för att klargöra i vilken 

utsträckning järnvägssträckningen eventuellt påverkar Hagtornen 10. Under 

anståndstiden föreslås kommunen samtidigt föra dialog med fastighetsägaren 

till Hagtornen 10.  

Beslutsunderlag 

1. Avtal med sverigeförhandlingen 

2. Protokoll yttrande över lokaliseringsutredning Bollebygd - Borås Stad 

3. Trafikverkets yttrande över förhandsbesked Hagtorn 10 

4. Ansökan om förhandsbesked Hagtorn 10   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljaplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Verksamhetsbeskrivning  
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) har en djup och bred erfarenhet inom utbildning efter att 

ha drivit friskolor i Sverige sedan 1993. Skolorna finns från Umeå i norr till Lund i söder med ca 25 000 

elever och nästan 3 000 anställda från i stort sett hela världen. IES har en mångårig vana med att utveckla 

skolprojekt, från design till drift, och har tillsammans med duktiga fastighetsägare samt ett stort antal 

kommuner utvecklat 36 skolor i Sverige. Utöver verksamheten i Sverige driver IES fyra skolor i Spanien och 

en i Storbritannien. Skolorna utmärks av att eleverna ska lära sig behärska engelska i en miljö präglad av 

arbetsro och akademiska förväntningar. Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska av behöriga 

lärare som har engelska som modersmål.  

På fastigheten Hagtornen 10 planerar IES tillsammans med fastighetsägaren Hemfosa en skola för 900 

elever i årskurserna 4 till och med 9. Planen är att ha fem parallellklasser per årskurs vilket ger 30 klasser 

med 30 elever per klass. Skolan ska inrymma alla nödvändiga funktioner, en skolgård fylld med aktiviteter, 

högt säkerhetstänk och därtill en fullskalig gymnastikhall. IES har tillsammans med Hemfosa utvecklat två 

skolor sedan tidigare och ser fram emot vidare samarbete i Borås.  

IES finns sedan flera år tillbaka etablerade i Borås och bedriver grundskoleverksamhet för årskurs 4 till och 

med 9. Skolan har en mycket lång kö till de platser som finns. Den nuvarande skolbyggnaden möjliggör inte 

någon expansion och därför har det uppstått ett behov att hitta en ny lokalisering för den befintliga 

verksamheten. Fastighetens placering i området Göta anses mycket bra då det är centralt men samtidigt i 

en lugn miljö med närhet till grönytor. Genom att flytta årskurserna 4-9 till Hagtornen skapas det en 

möjlighet för IES att utöka verksamheten i Borås och även ta emot yngre elever, F-3, i den befintliga skolan.  

IES vill vara en del av omgivningen och ser mycket positivt på att den nya byggnaden möjliggör uthyrning av 

den fullskaliga gymnastikhallen till föreningar och kommunal verksamhet då skolan själva inte nyttjar den. 

IES ser även fördelar med att den nya byggnaden även planeras inrymma funktioner som vårdcentral och 

bibliotek, funktioner som skulle kunna samnyttjas med skolans verksamhet. Överskåda  

Utemiljö 

Skolgården kommer att byggas så att Boverkets- samt lokala riktlinjer och krav efterföljs. Skolgården ska 

vara modern och anpassad för de önskemål som finns hos personal och dagens skolelever. IES följer genom 

sitt kvalitetssystem upp hur personal och elever upplever utemiljön vilket ger kunskap och verktyg att öka 

trivsel och arbetsmiljön. IES har stor erfarenhet av att utforma effektiva och attraktiva skolgårdar, vilket 

sker i samarbete med experter inom området där arkitekter och redskapsleverantörer är viktiga 

samarbetspartners.  

Skolgården ska vara en trygg miljö för eleverna och den tilltänkta utformningen ger goda förutsättningar för 

detta. Då skolgården blir ytmässigt effektivt kan personalen enkelt få en överblick och kan på så sätt 

identifiera personer som inte hör hemma på skolan. 

IES har utvecklat en arbetsmetodik där skoldagen börjar med att lärare och ledning tar emot eleverna 

utanför skolans huvudentré för att få en tydlig start på dagen, samtidigt som samlingen har en lugnande 

effekt på förbipasserande trafik. Detta blir även ett naturligt tillfälle att möta och samtala elevernas 

föräldrar. Efter samlingen får skolans elever inte lämna området annat än med tillstånd från föräldrarna för 
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ett visst syfte. På så sätt kan IES säkerställa säkerheten och minskar risken för att eleverna ska ägna sig åt 

annat än skolverksamhet på dagarna. 

IES ser ett stort värde i att skolan angränsar till grönområdet som erbjuds på Älvsborgs kulle. Genom att 

nyttja delar av kullen som friyta efterföljs de riktlinjer som finns på friytans storlek, något som ofta är 

mycket svårt att efterfölja i stadsnära miljöer. Dess närhet innebär även att IES kan inkludera naturen som 

en del av undervisningen vilket blivit ett allt viktigare inslag den senaste tiden när allt färre elever vistas i 

naturen. 

Schemaläggning är alltid viktigt för att få en bra balans både i den yttre och inre skolmiljön. IES anpassar 

tiderna så att klasserna startar och slutar vid olika tidpunkter vilket innebär att relativt få klasser är ute på 

rast och lunch vid samma tillfälle. Detta stärker ytterligare personalens möjlighet att övervaka de elever 

som är på rast.   

IES skulle aldrig medverka till att starta en skola i en byggnad om vi inte var fullständigt övertygade om att 

det skulle bli en väl fungerande verksamhet. Vårt goda rykte och kvalitet bygger på att våra elever och 

föräldrar uppskattar skolan. Hagtornen är just en sådan byggnad. Vi besvarar gärna frågor om vår 

verksamhet och kommunen är varmt välkomna att återkomma med eventuella frågor.  

 

 

 



KV. HAGTORNEN

2019-05-27 Ansvarig: M.R Projektnr: 2518.022

PLANSKISS, UTREDNING YTOR 4-9 SKOLA (900 ELEVER)

PLAN 1
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SITUATIONSPLAN SKOLGÅRD SKALA 1:500/A3
KV. HAGTORNEN

PARKERING
P-NORM SKOLA:   P-NORM VC:    P-NORM BIBLIOTEK:
70p x 35% personal = 24,5  20p x 50% personal = 10  1p x100% personal = 1
900p x 1% elever= 9  15p x 15% besök = 3  40p x 12,5% besök= 5
Total: 34 p-platser   Totalt: 13 p-platser  Totalt: 6 p-platser
Total summa p-norm: 53 PLATSER

SAMNYTTJANDE:
 VARDAG FREDAG LÖRDAG
 10-16  16-19 
 
SKOLA 34x100% 34x10%  34x5%
 =34  =3,4  =17
VC 13x100% 13x50%  13x30%
 =13  =6,5  =3,9
BIBL. 6x10%  6x30%  6x50%
 =0,6  =6,63  =3

TOTAL:  47,5  16,23  23,9
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#5262# 
    Kommunstyrelsen 
    Borås Stad 
 
 
 
En ansökan har kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ärendenummer:  BN 2019-001087 
Fastighetsbeteckning:  HAGTORNEN 10 
Ärendemening:  Förhandsbesked för nybyggnad av skola, vård och bibliotek 
Sökande: Hemfosa Hagtornen 10 Fastighets AB, C/o Hemfosa 

Fastigheter AB (publ), Box 2020, 131 02 NACKA 
     
 
Denna remiss får Kommunstyrelsen med anledning av Trafikverkets yttrande i ärendet,  
daterat 2019-09-12. 
 
 
Yttrande behövs för handläggning i ärendet och ska ha kommit in senast 2019-10-15 till:  
 
E-post: samhallsbyggnad@boras.se 
Var vänlig ange ärendenummer och fastighetsbeteckning enligt ovan. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Henrik Abbestam 
Bygglovarkitekt 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
#5262# 
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Sturegatan 42 
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00 
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033-35 30 25 

 

 

Jennie Schürer von Waldheim, 033-35 32 01 
jennie.schurer.von.waldheim@boras.se 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-27 
Dnr 

2019-2431 

  

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yttrande förhandsbesked ny byggnad för skola, vård och 
bibliotek (LOV 2019-1087) 

Sökande: Hemfosa Hagtornen 10 AB, Ängemarken 4, 413 20 Göteborg  
Fastighet: Hagtornen 10 
 

Ärendet 

Miljöförvaltningen har tidigare lämnat ett yttrande över ansökan om förhandsbesked 
med ärendenummer LOV 2018-598. Ny ansökan om förhandsbesked har därefter 
lämnats in. Ändringen avser bland annat att det är nu en helt ny byggnad, lägre 
elevantal (900 istället för 1200) och äldre målgrupp (4-9 istället för F-9). Sökande har 
även lämnat in verksamhetsbeskrivning där användningen av utemiljön beskrivs.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att förändringarna är till det positiva men avser ändå att 
lämna ett yttrande över förhandsbeskedet.   

 

Buller 

Buller från järnväg går att skärma bort men utevistelseytorna måste vara tillräckligt 
stora med en god ljudkvalitet. Ett stort antal parkeringsplatser har projekterats men 
som kan tas bort till förmån för större utevistelseyta. Sökande bör ha i åtanke att 
istället anlägga ett parkeringsdäck, för att minska bullret ytterligare från närliggande 
vägtrafik.  
 
På nyetablerad skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör 
den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar 
av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer 
som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för 
människors hälsa. Borås ska minst 75 % av utevistelseytorna klara dessa ljudnivåer. 

 

Information om anmälan av undervisningslokaler  

Nya undervisningslokaler eller ändring av befintliga undervisningslokaler ska anmälas 
till Miljö-och konsumentnämnden minst 6 veckor innan dess att lokalen tas i bruk 
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(Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS1998:899). 
Förvaltningen gör då en samlad bedömning av skolans inomhusmiljö.  
 

Radon 

En radonmätning bör utföras ca 1 år efter byggnaden är färdig. Som riktvärde för 
olägenhet för människors hälsa, enligt miljöbalken, tillämpas ett årsmedelvärde på 
200 Bq/m3 för radon i inomhusluft. Mätningen ska utföras enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. 
 

Förorenad mark 

Miljöförvaltningen har ett pågående ärende gällande eventuell sanering av mark med 
anledning av närliggande bensinstation.  
 
 
Yttrandet har lämnats med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 

 
 
 
Jennie Schürer Von Waldheim 
Miljöinspektör 
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Borås Stad 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
samhallsbyggnad@boras.se 

 

 

 

Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för 
nybyggnad av skola, vård och bibliotek på 
fastigheten Hagtornen 10 i Borås Stad 
 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Hemfosa Hagtorn 10 AB 
ansöker om förhandsbesked på fastigheten Hagtornen 10. Förhandsbeskedet gäller 
nybyggnad av skola med gymnastiksal, vårdcentral och bibliotek. Befintlig byggnad rivs. 
Lokalerna ska användas för skolverksamhet (årskurs 4-9) samt annan verksamhet som 
bibliotek och kontor.  

Fastigheten omfattas av stadsplan som Allmänt ändamål.  

Byggnaden planeras ca 20 meter väster om Kust till kustbanan som är riksintresse och 
av interregional betydelse. Banan trafikeras av gods- och persontåg. Banan är även en 
utpekad som primär led för farligt gods.  

Tidigare synpunkter 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i förhandsbesked avseende till- och ombyggnad av 

befintliga lokaler (TRV 2018/62054, dat. 2018-06-13). Av yttrandet framgick följande 

synpunkter: 

 Fastigheten ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan 

 Att åtgärder inom korridoren kan påverka projektet negativt 

 Verksamheter inom fastighet kan tvingas att flytta om korridor rosa, mörkgrön 
eller ljusgrön beslutas 

 Ny bebyggelse bör inte tillåtas inom 30 meter från järnvägen 

 Området behöver inhängas av stängsel för att undvika spårspring 

 Risk i samband med farligt gods ska tas i beaktande 

 Gällande normer för riktvärden gällande buller samt vibrationer vid skola ska 
beaktas 

Sammantagen bedömning 

Sammantaget utifrån befintlig järnväg anser Trafikverket att platsens lämplighet istället 

ska prövas och säkerställas genom ett planarbete och inte genom ett lovärende. 

Trafikverket anser att planerad byggnation skulle försvåra utvecklingen av det framtida 

riksintresset Götalandsbanan. Byggnationen kommer att ge styrande förutsättningar för 

den pågående lokaliseringsutredningen. Utan åtkomst till marken vid fastigheten 

Hagtornen 10 omöjliggörs kända möjligheter till ett centrumnära stationsläge strax 

söder om väg 40 i Borås. 

Trafikverket anser det mycket olämpligt om förhandsbesked och i längden bygglov 

beviljas. 
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Synpunkter utifrån Götalandsbanan 

Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om fastställelse av nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2018-2029. I regeringens beslut i nationell plan är framtida 

riksintresse Göteborg – Borås inkluderat med en utpekad byggstart i perioden 2025-

2027.  I beslutet av nationell plan är projektet inte längre etappindelat. Beslutet i 

nationell plan tillsammans med Trafikverkets beslut i Positionspapperet med nya 

förutsättningar för projektet medför att projekt Göteborg-Borås behöver starta om 

planläggningsprocessen. Tidigare utredningar utgör i dagsläget ett kunskapsunderlag. 

 

Ett alternativ från tidigare lokaliseringsutredning är rosa korridor som omfattar en 
bibana för stannade tåg och förbifart för icke stannande tåg.  
Se bild nedan:  
 

 
Bild från lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, kompletterande samrådshandling 2016-06-30 

  

Den troliga lösningen för detta alternativ är att använda befintliga stråk, Kust- till 
kustbanan och Viskadalsbanan, för att komma in och ur ett centrumnära stationsläge i 
området Göta/Lusharpan. En sammankoppling av dessa stråk skulle innebära att 
fastigheten Hagtornen 10 kommer behöva tas i anspråk av järnvägsanläggningen.  

Trafikverket bedömer att ett genomförande av sökt förhandsbesked på fastigheten 
Hagtorn 10 kommer göra det omöjligt att, genom rosa korridor, komma till ett 
centrumnära stationsläge strax söder om väg 40 i Borås. 

 

 



Trafikverket ärendenummer YTTRANDE 

TRV 2019/797159 2019-09-11 

Kommunens ärendenummer 

BN 2019-001087 

Sidor 

3(4) 

 

 

Trafikverket 

405 33 GÖTEBORG 

Besöksadress: Vikingsgatan 2 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Jenny Trlicik 

Planering - Samhällsplanering 

Direkt: 010 – 123 00 31 

Jenny.trlicik@trafikverket.se  

 

   

 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

6
 M

a
ll_

B
re

v
 v

.3
 (

F
a

s
ts

tä
lld

 a
v
 T

ra
fi
k
v
e
rk

e
t)

 

Övriga synpunkter 

Detaljplan 

Då gällande detaljplan antogs 1984 har platsens förutsättningar ändrats och därigenom 

detaljplanens aktualitet. Trafikverket anser att platsens lämplighet bör prövas på nytt i 

detaljplan istället för bygglov.  

Avstånd till järnväg 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Kommunen bör säkerställa att ny bebyggelse 
inte tillåts inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på 
närmaste spår). 

Risk och säkerhet 

Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets 
järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för exploatering enligt de 
rekommendationer berörd Länsstyrelse anger för Kust till kustbanan.  

Trafikverket anser även att på grund av den stora mängd människor som skolan 
kommer bidra till bör en platsspecifik riskutredning göras.  

Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som 
sker till följd av kommunal planering inte ska placeras på Trafikverkets fastighet.  

Buller  

Planering av bebyggelse bör innebära förutsättningar för en god och hälsosam miljö. 

Trafikverket anser att riktvärden för buller vid skolor bör uppnås för att förebygga risk 

för olägenhet för människors hälsa. Trafikverket anser att bullerfrågan ska utredas inför 

bygglovsskedet. 

Om avsteg från riktvärdena tillämpas anser Trafikverket att kommunen ansvarar för 

eventuella bullerstörningar i framtiden inklusive kostnader för att avhjälpa dessa.  

Stängsel 

För att undvika att obehöriga rör sig utmed järnvägen anser Trafikverket att stängsel 

ska sättas upp inom fastigheten utmed järnvägen. Stängsling ska ske på ett sådant sätt 

att det är möjligt att underhålla stängslet från egen fastighet.  

Trafikverket har svårt att tolka utifrån handlingarna huruvida stängsel kommer 

uppföras eller inte och anser att detta måste förtydligas.  

  



Trafikverket ärendenummer YTTRANDE 

TRV 2019/797159 2019-09-11 

Kommunens ärendenummer 

BN 2019-001087 

Sidor 

4(4) 

 

 

Trafikverket 

405 33 GÖTEBORG 

Besöksadress: Vikingsgatan 2 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Jenny Trlicik 

Planering - Samhällsplanering 

Direkt: 010 – 123 00 31 

Jenny.trlicik@trafikverket.se  

 

   

 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

6
 M

a
ll_

B
re

v
 v

.3
 (

F
a

s
ts

tä
lld

 a
v
 T

ra
fi
k
v
e
rk

e
t)

 

Övriga upplysningar 

Åtgärdsvalsstudie Kust- till kustbanan  

Trafikverket vill informera om att det för närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för 

Kust- till kustbanan. I nationell plan 2018-2029 pekas stråket ut med avseende 

bristande kapacitet, punktlighet och robusthet. Studien omfattar en kartläggning av hela 

stråket Göteborg-Kalmar/Karlskrona samt åtgärdsförslag för delen Borås-

Kalmar/Karlskrona. Studiens mål är att befintliga brister och problem inom stråket ska 

tydliggöras så att trafikslagsövergripande åtgärdsinriktningar enligt fyrstegsprincipen 

på kort och lång sikt kan föreslås. Resultatet ska kunna fungera som ett gemensamt 

planeringsunderlag för de olika aktörerna i stråket.  

 

 

 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

 

Med vänlig hälsning 
 
Jörgen Einarsson 

Regional Direktör 

Planering Region Väst 

jorgen.einarsson@trafikverket.se 

Telefon: 010-123 15 03 

 

Trafikverket  

405 33 Göteborg  
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

mailto:jorgen.einarsson@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/


Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
en

 B
or

ås
 2

01
9-

07
-0

6 
BN

 2
01

9-
00

10
87

 

martina.rahm
Text Box
BILAGA 9A



      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2017-12-19 
 

 
 
§ 231    Dnr 2015-00296 532 

Avtal med Sverigeförhandlingen 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2017, nr 145, sid B 2634) 
 
För att göra störst nytta för dem som bor och verkar i Borås bör stationen vara en 
del av en utvidgad stadskärna. En nära koppling med nuvarande Borås resecentrum 
är viktig för att resenärer i kollektivtrafiken och på Viskadalsbanan, 
Älvsborgsbanan och Kust-till-kustbanan ska kunna göra så snabba och bekväma 
byten som möjligt.  
 
Götalandsbanan är ett unikt projekt som skapar tillväxt genom regionförstoring. 
Med en station på Landvetters internationella flygplats ökar tillgängligheten till 
resten av Sverige och världen.  
 
Rätt placerad flyttar höghastighetsbanan resor från väg och flyg till järnväg vilket 
förbättrar miljö och klimat för alla. Därför bör Götalandsbanan både ge en 
konkurrenskraftigt kort restid mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och 
mellan städerna längs stråket. 
 
Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.  
För Borås är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av 
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för 
stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på 
Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet kan länkas samman med 
nuvarande centrum på ett naturligt sätt. 
Genom överenskommelsen får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering 
på den kommande stationen. 
Avtalet innehåller nu ett bostadsåtagande från Borås Stads sida, om 12 500 nya 
bostäder fram till 2035. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 578 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna avtal med Sverigeförhandlingen avseende utbyggnad av ny 
höghastighetsjärnväg s k Götalandsbanan. 
 
Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. 
För Borås är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av 
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för 
stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på 
Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet kan länkas samman med 
nuvarande centrum på ett naturligt sätt.  
 
Genom avtalet får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering på den 
kommande stationen.  
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Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035 
 
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD)  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avtal med Sverigeförhandlingen avseende utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg s k 
Götalandsbanan. 
 
Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. För Borås 
är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande 
resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för stationen skulle kunna innebära en 
placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet 
kan länkas samman med nuvarande centrum på ett naturligt sätt.  
 
Genom avtalet får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering på den kommande 
stationen.  
 
Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035. 
 
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Patrik Hållpås 
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), och  Thor 
Öhrn (SD. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2017 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Ingela Hallgren (KD) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdag 

  2016-10-03 
 
 

 
§ 488    2016/KS0154 532 

Borås Stads yttrande över Projekt Göteborg-Borås, Samråds-
handling för val av lokalisering och MKB, för sträckan Bollebygd-
Borås 
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg 
och Borås som en del i en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göte-
borg och Stockholm via Jönköping.  
 
Deletappen Bollebygd-Borås består av cirka 25 kilometer dubbelspår och kommer 
att ha två stationer, en i Borås och i Bollebygd. Inom lokaliseringsutredningen för ny 
höghastighetsbana mellan Bollebygd och Borås ska korridorer tas fram för genom-
förbara alternativa sträckningar för den nya höghastighetsbanan. 
 
För att tydliggöra stadens definition av ett centralt stationsläge har ett inriktnings-
beslut antagits av Kommunstyrelsen.). Ett centralt stationsläge med så lite barriär-
effekter som möjligt ger förutsättning för att Borås ska få så stor nytta som möjligt 
av Götalandsbanan. Staden växer redan idag i de centrala delarna och med en ny 
station, rätt placerad i staden skulle denna tillväxt öka ytterligare.  
 
Borås Stad har noga granskat och analyserat de olika alternativ som presenteras i 
Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning genom Borås. 

 
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad förordar alternativ röd, det vill säga 
en tunnel under staden med en underjordisk station under centrala Borås med upp-
gångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora torget. Detta alternativ 
gynnar stadens utveckling på bästa sätt samtidigt som det är en bra lösning för det 
regionala resandet. Med en korridor enligt rött alternativ möjliggörs för en sträckning 
med station i Ulricehamn.  
 
I Lokaliseringsutredningen påtalar Trafikverket följande ”Tillsammans med 
höghastighetsstandard, 320 km/h förbi Borås innebär korridoren mycket bra 
potential för att bidra till att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och 
Stockholm samt för att uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och 
Borås. Ett centrumnära stationsläge innebär mycket bra tillgänglighet för rese- 
närerna med närhet till stort antal boende och sysselsatta samt kort avstånd till övriga 
målpunkter. Detta skapar mycket goda förutsättningar för kort restid från dörr till 
dörr.” Borås Stad har samma bild av den röda korridorens potential som Trafik-
verket. 
 
I andra hand kan en modifierad gul korridor vara möjlig. Modifierad gul korridor 
möjliggör en station vid nuvarande station som är bästa markläget samtidigt som den 
undviker barriärer vid högskoleområdet. Under förutsättning att en fördjupad 
utredning tydliggjort att det finns goda möjligheter och acceptabla konsekvenser kan 
Borås Stad tänka sig en modifierad lösning av alternativ gul enligt kommunens 
förslag eller annan lösning inom alternativ gul som minimerar ingreppen och 
barriäreffekterna i staden.  
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I tredje hand kan lösningar inom rosa korridor vara aktuella förutsatt ett 
centrumnära stationsläge på Lusharpan med korridorsträckning söder om St Birgitta 
griftegård. Under förutsättning att en fördjupad utredning tydliggjort att det finns 
goda möjligheter och acceptabla konsekvenser kan Borås Stad tänka sig lösningar 
inom denna del av rosa korridor där barriärer  och ingrepp i staden minimeras.  
 
Borås Stad avfärdar korridorerna Lila, Mörkgrön, Ljusgrön, Mörkblå och Ljusblå 
som helt oacceptabla. Borås Stad avfärdar även delar av Rosa korridor (station söder 
om griftegården, korridor norr om griftegården och förbifart i markplan) samt 
lösningar inom Gul korridor som skapar barriäreffekter inom Högskolans campus-
område.  
 
För att inte onödigt senarelägga stadsutvecklingsprojekt och därmed påverka Borås 
utveckling negativt bör de korridorer som avvisas i remissen snarast strykas som 
korridorer även om Trafikverket inte fattar beslut om val av korridor förrän vid en 
senare tidpunkt.  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
 
Skrivelse avges enligt upprättat förslag. 

 
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silfverklinga (SD). 

 
Protokollsanteckning 
Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Olsson (S) Per Carlsson (S) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 oktober 2016 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

 
 

Borås Stads yttrande över Projekt Göteborg-Borås, Samråds-
handling för val av lokalisering och MKB, för sträckan Bollebygd-
Borås 
 
Kristdemokraternas syn i frågan om Götalandsbanan, med en dragning av 
höghastighetsspåret förbi staden, och lokalisering av stationsläget vid Gässlösa, är 
tidigare redovisade i såväl styrgruppen som Kommunstyrelsen. Därför utvecklas inte 
sakfrågan ytterligare, men det är beklagligt att alternativ utöver det röda och de 
modifierade gula och rosa inte ingår i den vidare analysen från Kommunstyrelsen. 
Kristdemokraterna kan därför inte ställa sig bakom yttrandet, då vi även ser ett 
alternativ som inkluderar olika delar av angivna stråk och stationslägen, d v s en 
dragning av huvudspåret söder om centrum, med ett stationsläge vid Gässlösa. 
 
För Kristdemokraterna 
 
 
 
Falco Güldenpfennig 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta att ge de nämnder 

och bolag som pekas ut i Utredningen om att minska användningen av 

engångsartiklar i Borås Stad i uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna.  

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-10-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0 

Kommunfullmäktige 

Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

ge de nämnder och bolag som pekas ut i Utredningen om att minska 

användningen av engångsartiklar i Borås Stad i uppdrag att införa de föreslagna 

åtgärderna.  

Sammanfattning 

 I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 

engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 

engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 

335 000 000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 

procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 

energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 

nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier 

som tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned 

mycket långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter 

plasten. Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och 

plastmängderna under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen 

minskar beräknas det finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. 

Engångsartiklar av plast är det vanligaste skräpet i haven.  

Engångsartiklar finns i Borås Stads kärnverksamheter, på kontoren och i 

cafeteriorna. I stort sett alla stadens verksamheter kan genomföra åtgärder för 

att minska den onödiga användningen av engångsartiklar. 

Ärendet i sin helhet 

I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 

335 000 000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 

procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 

energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 

nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier 

som tillsätts plasten och ger 



Borås Stad 
Sida 
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den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket långsamt och skadar 

många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. Omkring 150 

miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna under ytan ökar i 

snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det finnas mer plast än 

fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det vanligaste skräpet i 

haven. 

Engångsartiklar finns i Borås Stads kärnverksamheter, på kontoren och i 

cafeteriorna. I stort sett alla stadens verksamheter kan genomföra åtgärder för 

att minska den onödiga användningen av engångsartiklar. Utredningen föreslår 

Vård- och äldrenämnden och Förskolenämnden att genomföra 

avfallsförebyggande projekt liknande de som skett i Göteborg Stad. 

Cafeteriorna kan plocka bort engångsmuggar och –bestick till förmån för 

flergångs och Koncerninköp kan ställa krav i upphandling på minskad mängd 

förpackningar och emballage och även plocka bort onödiga artiklar på avtal. 

Evenemang som genomförs av staden bör sträva efter att fasa ut 

engångsprodukter i så stor utsträckning som möjligt.  

Beslutsunderlag 

1. Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad

Tom Andersson

Kommunalråd

Iqbal Musaij 

Avdelningschef 



Johanna Thorén, 033-35 71 78 
johanna.thoren@boras.se 

RAPPORT 
Sida 
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Datum 

2019-09-17 

Utredning om minskning 
av engångsartiklar i 
Borås Stad 
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Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 000 000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
Sida 

3(10) 

Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Innehållsförteckning 
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2 Uppdrag och syfte ............................................................ 4 
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Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 000 000 ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  

I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 

Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 

Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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