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Allmänt utlåtande och generella iakttagelser  
Vi har med stort intresse läst remissen och anser att det är viktigt med den ambition och det 
engagemang som Stockholms stad visar genom detta miljöprogram. Vi deltar gärna i fortsatt 
dialog kring byggandets förutsättningar när det gäller hållbarhet och våra medlemsföretag ser 
fram emot att vara med i kommande bostadsprojekt i kommunen.  
 
Programmet anger att för nyproduktion på av staden anvisad mark ska energianvändningen vara 
högst 55 kWh/m2 och år. Vi vill från Byggmästareföreningen starkt påpeka att detta strider mot 
lagen om kommunala särkrav (SFS 2014:899). Denna lag kom till för att effektivisera byggandet 
och minska byggkostnaderna för att kunna bygga snabbt och billigt. Om Stockholm nu väljer att 
kringgå lagen så kommer det naturligtvis att påverka kostnaderna och intresset för att bygga i 
kommunen. Vi anser att det är en självklarhet i och med den nya lagen att kommunen inte ska ha 
större krav än vad som Boverket ställer i BBR. Det skapar en tydlighet för alla aktörer. Vi vill 
också påpeka att uppföljningen av husen energiförbrukning efter att det tagits i drift är viktigare 
än löften som ges vid tecknade av markanvisnings- eller exploateringsavtal. 
 
Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigt att kunna bygga så effektivt som möjligt. Vi kan då minska 
materialåtgången och utnyttja ett prefabricerat byggande som blir effektivt och använder 
minimalt med resurser. Vi tror också att det är enda sättet att kunna bygga många bostäder. 
Upprepningseffekten är avgörande för byggtidens längd. Det är dock viktigt att man redan i 
detaljplanearbetet tar med detta och låter byggföretagen använda sina olika modeller och 
koncepthus. 
 
Fokus på att skapa den hållbara staden har ökat och då inte minst vad gäller de sociala 
aspekterna. Branschen har stora utmaningar med kostnader samtidigt som att behovet av nya 
bostäder är enormt. Det skulle gynna både teknikutveckling och samhället i stort om höga 
hållbarhetsambitioner kunde kompenseras med lägre markkostnader.  
 
Överlag anser vi att det allra viktigaste är att se till helheten för ett område och inte enbart till 
enskilda projekt. Detta gäller allt ifrån energifrågan och transporter till frågan om biologisk 
mångfald där en ekossystemtjänstutredning bör göras för ett större område så att rätt åtgärder 
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kan genomföras på kvarters- liksom kommunal mark. Kommunala aktörer måste samverka med 
alla aktörer i ett område för att skapa förutsättningar för den hållbara staden.  
 
Det är även viktigt att detaljplanerna inom ett större område samordnas för att kunna uppnå 
ställda krav. 
 
Solenergi bör ses över på områdesnivå istället för kvartersnivå i fastighetsnivå då det kan vara 
väldigt olika förutsättningar med hänsyn till var i området kvarteret är beläget. Vissa byggnader 
skuggas av intilliggande byggnader och investeringen av solceller på den skuggade byggnaden är 
då ineffektiv. Effektiviteten och därmed lönsamheten rent hållbarhetsmässigt måste beaktas när 
det gäller var solfångare, solceller ska placeras. 
 
Stockholms Byggmästareförening vill poängtera betydelsen av att kommunen blir införstådd i sin 
påverkan då de utformar detaljplaner, inte minst eftersom dessa kan leda till kraftiga 
kostnadsökningar. Detaljplanernas utformning kan även medföra att vissa krav inte ens teoretisk 
går att uppfylla oavsett ekonomisk insats. Vi tänker på när generella krav som ByggE, certifiering 
enligt Miljöbyggnad får en övergripande roll utan att kunna omsättas i det enskilda huset. 
 
Definitioner i Miljöprogrammet bör överensstämma/harmoniera med definitioner i BBR 
(Boverkets byggregler), PBL (plan och bygglagen), MB (miljöbalken) samt andra 
miljöcertifieringssystem och branschstandarder, såsom Sveby, Resurs- och avfallsriktlinjerna, 
miljöbedömningssystemen BASTA/BVB/Sunda Hus etc. 
 
Kommentarer kapitelvis 
1. Hållbar energianvändning 
Energikrav är en del av hållbarhetsbegreppet som sådant. Vi ser att det är av största vikt att inte 
energikravet innebär att andra hållbarhetsaspekter får stå tillbaka utan att man ser till 
hållbarhetsfrågan som helhet utan risk för suboptimering utifrån ett visst krav.  
 
I många fall behöver vi kunna arbeta med husets geometriska form för att uppnå 
stadsbyggnadskvaliteter, dagsljuskrav etc. Vad som är en bra geometrisk form utifrån 
energisynvinkel kan vara en dålig geometrisk form utifrån andra aspekter såsom stadsbyggnads-
kvaliteter, buller, dagsljus, tillgänglighet, trygghet etc. 
 
Stockholm ska vara pådrivande för att hitta teknikneutrala och energieffektiva lösningar 
tillsammans med byggherrar. En viktig förutsättning för detta är att stadens ser till att de 
energisystem som staden förfogar över öppnas för både el från solceller och varmvatten från 
solfångare. Staden måste ställa krav på Fortum att de vidtar konkreta åtgärder i detta avseende. 
 
I inledningen kommenterade vi att kravet på 55 kWh/m2 och år är ett så kallat tekniskt särkrav 
som det inte finns något lagstöd för kommunen att kräva av byggherrar. För att komplicera 
bilden kring detta krav så finns det idag få byggnader med uppmätta värden på 55 kWh/m2. 
Seriösa aktörer missgynnas av att det nästan aldrig sker någons tillsyn av energikrav och att man i 
de fall siffror rapporteras i dagsläget inte har någon styrning och resultaten blir ojämförbara. Den 
föreslagna nivån på 45 kWh/m2 och år anser vi är i än högre grad orimlig.  
 
Om målet är att bygga energisnåla och hållbara hus så handlar det inte bara om en sifferlek med 
lägsta förbrukning per kvadratmeter och år utan till lika stor grad om byggmetoder och 
hushållning kring byggprocessen. Förvisso är den föreslagna nivån (55 kWh/m2) för 
flerbostadshus tekniskt möjlig att uppnå, men under en mängd bestämda förutsättningar. 
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Exempelvis måste garage i byggnader särskiljas från bostads- eller lokaldelen och redovisas som 
en separat del. Ofta krävs solfångare (vilket kräver optimal orientering av byggnaden i 
väderstreck), begränsade fönsterytor (vilket minskar dagsljusinsläpp) etc. För att klara föreslagna 
kravnivåer kan det bland annat krävas att byggnaden får en viss geometrisk utformning, att yttre 
solavskärmning används, att solenergi kan nyttjas, att byggnaden kan placeras i ett optimalt läge 
osv. Dessa parametrar regleras ofta, direkt eller indirekt, i detaljplanen och är något som 
byggherren därför inte har rådighet över. Detaljplanerna kan därför sätta begränsningar som 
omöjliggör att energikraven uppnås. Vi vill även påpeka att bostäder med hög andel av små 
lägenheter kan få svårt att uppfylla föreslagen kravnivå. Det är med andra ord av yttersta vikt att 
Stockholms stad inte inför tekniska särkrav som fördyrar byggandet, speciellt som det även kan 
vara tekniskt svårt att genomföra kravet beroende på vad som beslutas av staden i detaljplanen.  
 
Stockholms Byggmästareförening ser gärna att en studie kring hur föreslagen kravnivå kan 
påverka andra parametrar så som dagsljus, arkitektoniska och stadsbyggnadskvaliteter etc. och har 
även föreslagit Boverket detta i samband med remissen på nära-nollenergibyggnader (NNE-hus). 
Konflikten mellan olika krav är väldigt tydlig om man ska bygga loftgångshus. Att bygga husen så 
att de får en låg energiförbrukning i sig går bra men när det sedan kommer andra krav om t.ex. 
solinstrålning då går det inte lika bra.  
 
Målsättningen om en halverad energianvändning i byggnadsbeståndet till 2050 är en hög 
målsättning. Det kommer att ställas stora krav på energieffektivisering i det befintliga 
bostadsbeståndet. De hinder som finns för att uppnå detta är bland annat kravet på antikvariska 
hänsyn som förs fram vid ombyggnadplaneringen. Vi tror inte att man kan lösa detta genom att 
bara säga nej till ändrat utseende. Husens energieffektivitet beror till stor del på fasaden och att 
den behöver tilläggsisolera. Fasaden behöver också förnyas. Byggnadsfysiskt så kan en 
tilläggsisolering på utsidan inte ersättas på något annan sätt. Vi anser att staden måste verka för 
mer öppenhet och mindre låsningar beträffande hur den antikvariska hänsynen ska lösas. Mer 
konkreta lösningar för det befintliga beståndet än bara nej-sägande efterlyses. 
 
2. Miljöanpassade transporter 
I programmet framhålls att byggtrafik ska optimeras, t.ex. genom att använda bygglogistikcenter. 
Vid vissa exploateringar har detta använts och används redan idag. Våra medlemsföretag har 
olika åsikter om hur de fungerar. Vi önskar att staden gör en genomgående utvärdering 
tillsammans med branschen för att se hur detta fungerar och hur det påverkar transporter, 
utsläpp och kostnader. Vi delat gärna i en sådan utvärdering. 
 
3. Hållbar mark- och vattenanvändning 
Detta avsnitt innehåller en hel del krav som kommer att påverkas av målsättningen att bygga ett 
visst antal bostäder till ett visst år, för närvarande målet 140 000 bostäder till 2030. 
 
Den intressekonflikt som finns mellan behovet av att bygga bostäder och behovet av att 
tillgodose alla de delmål som redovisas i programmet är en utmaning att hantera. För högt ställda 
krav kommer att försena och fördyra bostadsproduktionen.  
 
Det är av stor vikt att avvägningar görs redan i detaljplanerna och att dessa samordnas för större 
områden så att enhetliga krav ställs. Det bidrar till ökad effektivitet i genomförandet och balans 
mellan bevarande/ekosystemtjänster/effektivt markutnyttjande.  
 
Vi vill lyfta utbyggnaden av Liljeholmen som ett bra exempel på en tät exploatering som tar vara 
på närheten till vatten och har en hög expolateringsgrad.  
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4. Resurseffektiva kretslopp 
Programmet föreslår att jord- och bergmassor ska återanvändas inom samma område för att 
minska transporter. Vi vill framhålla att detta redan görs när det gäller bergmassor som krossas 
och återanvänds. Om det ska bli mer omfattande så krävs att detta blir en del av den 
genomförandeplan som läggs upp för ett område. Staden kan anvisa områden för upplag. 
Utbyggnadstiden kommer också att påverkas och kommunens försäljning av mark kan behöva 
förlängas för de sista husen i ett område. 
 
Stadens ansvar som fastighetsägare är viktigt att framhålla för kravställande vid både om- och 
nybyggnationer. I samband med ombyggnad bör materialinventering av hög kvalitet krävas. Krav 
måste därvid ställas på kompetensen hos anlitade inventerare. Rivning måste kunna utföras 
arbetsmiljömässigt säkert och de massor som uppkommer ska omhändertas på korrekt och 
resurseffektivt sätt. Farligt- och miljöskadligt avfall tas omhand först, därefter sorteras materialet i 
så rena och väldefinierade fraktioner som möjligt för vidare återanvändning och 
materialåtervinning. Underlag för hela denna hantering finns i byggsektorns ”Riktlinjer för resurs- 
och avfallshantering vid byggande och rivning”. Vi välkomnar samverkan kring upprätthållande 
och vidareutveckling av detta material. 
 
5. Giftfritt Stockholm 
Begreppet giftfritt kan förespegla att allt är ofarligt och dit är det väldigt svårt att nå. Staden som 
ställer kraven och vi som ska hantera det måste förstå vad som är möjligt idag och främja en bra 
utveckling. Vi uppskattar att staden har noterat och erkänner det mångåriga arbetet med 
utfasning av oönskade ämnen som vi bedrivit i branschen.  
 
Nyckeln till ett giftfritt byggande ligger i att projekteringen av projektet utförs på rätt sätt och 
sedan att rätt material används. Vi som bransch kan ibland uppleva att det är vi som bygger som 
bestämmer och tar ansvar för vilket material som ska användas. Det är dock den som ska ha 
något byggt som lägger grunden för vilka material som kommer att användas och där är det 
viktigt att beställare tar höjd för de viktiga miljöaspekterna i ett tidigt skede. 
 
Mycket bra att staden noterar sitt ansvar att ställa rätt krav vid upphandling. Vi ser mycket 
positivt på att även uppföljningen ska förbättras; det är en förutsättning för konkurrensneutralitet 
att alla förväntas visa genomförandet av åtagandena. Byggbranschen har verktyg för att 
miljöbedöma och dokumentera använda produkter och varor. Det innebär att krav på 
redovisning kan uppfyllas av seriösa företag med strukturerat arbetssätt utan att det blir alltför 
kostnadsdrivande. 
 
6. Sund inomhusmiljö 
En sund inomhusmiljö är av största vikt för vårt välbefinnande. I programmet beskrivs hur 
luftkvalitén ska förbättras. Programmet tar i detta avseende upp jämförelsen med krav enligt 
certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vi tycker att denna jämförelse inte är relevant. Jämförelsens 
med Miljöbyggnad finns inte på något annat ställe i programmet och i detta fall så kan man 
istället använda BBR för att få enhetliga krav. Som vi framförde i inledningen av vårt remissvar 
menar vi att krav och målsättningar ska relateras till gällande föreskrifter. 
 
I beskrivningen anges att ”giftfria material” ska väljas. Det är olämpligt att använda så svepande 
begrepp, då det implicerar något som inte existerar. Val av material kommer troligen alltid att 
vara en fråga om riskvärdering där vi kan jobba för att komma så långt som möjligt mot utfasning 
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av ämnen med oönskade egenskaper. Kunskap om vad detta innebär och ett konstruktivt 
arbetssätt leder åt rätt håll och utvecklas sedan länge inom byggsektorn. 
 
 
Remissvaret har behandlats i Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott samt 
bostadsutskott i samråd med medlemsföretagen. Frågor med anledning av detta remissvar kan 
ställas till Sofia Jonsson, näringspolitiskt ansvarig på Stockholms Byggmästareförening, 
sofia.jonsson@stockholmsbf.se, 0736-61 47 02, eller Anders Larsson, sekreterare för teknik- och 
miljöutskottet på Stockholms Byggmästareförening, anders.larsson@stockholmsbf.se.   
 
Med vänliga hälsningar 
STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING 
 
 
Elisabeth Martin, vd 
 
 
 
Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms 
län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara 
företagens intressen och för dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. 
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