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Kort historik: ”Miljöklassad byggnad” 

blir ”Miljöbyggnad

 2004: Initierades av ByggaBo-dialogen 

(Boverket, bygg- och) som behövde verktyg 

för att klara miljömålen

 2009:  Manualer togs fram för nyproduktion 

och certifiering. ”Miljöklassad byggnad” 

började användas

 2011: Övertogs av SGBC och blev 

Miljöbyggnad. Manual 2.2 publiceras 

oktober 2014

 2015: Arbetet med revidering startar. 

Remiss 3.0 publiceras 16 jan 2017



Miljöbyggnad är populärt!

20132011 2015



Företag som aktivt deltagit i 

utvecklingsarbetet 

Energimyndigheten E2B2
SBUF



Viktigaste principerna som styr och styrt 

utvecklingen av Miljöbyggnad

 Koppling till nationella miljömål

 Begränsad storlek – lagom antal indikatorer

 Kostnadseffektivt att använda

 Enkelt att förstå och hantera

 Baseras på svensk byggpraxis och svenska 

regler 

 Ska fungera som kvalitetssäkring och 

inkludera verifiering i färdig byggnad

 Baseras på handlingar som redan används i 

bygg- och förvaltningsprocessen

 Vetenskapligt prövade indikatorer 

 MB ska driva på kunskapsutvecklingen

Se rapport från förstudien på www.sgbc.se



Miljöbyggnad omfattar tre områden med 16 

kontrollpunkter, dvs indikatorer 

Ljudmiljö

Radonhalt

Ventilation

Fuktsäkerhet

Termiskt klimat 

vinter

Termiskt klimat 

sommar

Dagsljus

Legionella

MaterialEnergi Innemiljö

Dokumentation av 

byggvaror

Utfasning av farliga 

ämnen

Stommens 

klimatpåverkan

Sanering av farliga 

ämnen

Värmeeffektbehov

Solvärmelast

Energianvändning

Andel förnybar 

energi



Några exempel på betyg vid nyproduktion

Indikatorer BRONS SILVER GULD

Energianvändning Byggreglerna BBR 80% av BBR 70 % av BBR

Solvärmelast < 38 W/m2 < 29 W/m2 < 18 W/m2

Dagsljus ≥ 1 % ≥ 1,2 % ≥ 1,5 %

Myndighetskrav 

branschpraxis Bästa tillgängliga teknik

Loggbok
Ska finnas Ska finnas 

digitalt

Placering och 

mängd

Fuktsäkerhet
BBR ByggaF, RBK, 

branschregler

Utbildning och 

deltagande



Betyget för HELA huset bestäms i tre steg

Aggregeringsprincip:
Sämsta betyg avgör!

Undantag från aspekt 
till område – där 
betyget kan höjas ett 
steg om minst hälften 
av betygen är högre



Miljöbyggnad- certifiering, 

verifiering, återrapportering 

Verifiering 
efter två år

- Kontroller av rätt funktion 
och leveranser

- GULD: Enkät eller mätning
(Termisk komfort, 
Ventilation, Ljud)

Återrapportering vart 
5:e år

- Förvaltningsrutiner



Endast byggnaden och 
det som 
fastighetsägaren kan 
påverka

.. tomt, infrastruktur, 
närmaste omgivningen



Remiss på manualer: 15 mars 2017

Manualer

https://www.sgbc.se/nyheter/1294-nu-slapps-
remissversionen-av-miljobyggnad-3-0


