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Sveriges Byggindustriers remissvar på Boverkets förslag till 
ändringar i Boverkets byggregler m.m.  
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och 
organiserar över 3300 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier har tagit 
del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter på förslagen till ändringar i 
föreskrifterna BBR och BEN. Detaljerade synpunkter på förslagen ges i bifogad svarsblankett. 

Sammanfattning  
• Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget till BBR (A), under förutsättning av vissa 

kompletteringar sker, men avstyrker förslagen till BBR (B) och BEN med motiveringar 
enligt nedan. 

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker att krav ställs på maximalt primärenergital (PET) och är 
positiva till den formel som föreslås för beräkningen av PET. 

• Det är positivt att uppdelningen i byggnader i kategorierna eluppvärmd respektive icke 
eluppvärmd försvinner så att flexibiliteten vad gäller val av uppvärmningssystem ökar. 

• Primärenergitalet kommer att vara svårt att kommunicera, vilket riskerar att minska 
marknadens efterfrågan på energieffektiva byggnader.  

• Kravet på maximalt energiprestandatal måste kompletteras med krav på att redovisa 
beräknad normaliserad specifik energianvändning vid bygglovsansökan och uppmätt 
normaliserad specifik energianvändning i färdig byggnad (i energideklarationen).  

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att införa geografiska omräkningsfaktorer. 
• Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till den dåliga framförhållningen när det gäller 

införandet av BBR (A). Kravet bör kompletteras enligt ovan och gälla från 1 januari 2018. 
• Sveriges Byggindustrier välkomnar att Boverket flera år i förväg redovisar förslag till 

kommande krav (BBR (B)). Vi avstyrker dock förslaget i de delar som rör primärenergi-
faktorn för el och Um-värden. 

• Sveriges Byggindustrier anser att energikrav ska verifieras genom mätning och att detta 
tydligt ska framgå av BBR och BEN. 

• Staten bör bistå kommunerna i den uppföljning som krävs för att energikraven ska 
efterlevas, t ex genom att uppföljningen kopplas till energideklarationerna. 

• Sveriges Byggindustrier anser att normal innetemperatur (enligt BEN) bör sättas till 21°C för 
alla byggnadskategorier utom äldreboende. Högre temperaturschablon leder till att 
byggnader projekteras för högre temperatur, med högre byggkostnader som följd.  

                                                                                                                                     
Generella synpunkter 
Energiprestandatalet kommer att vara mycket svårt att begripa för bostadsköpare, vilket 
riskerar att bromsa efterfrågan på energieffektiva byggnader, tvärtemot EU:s intentioner.  
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Om Sverige inför ett krav på maximalt energiprestandatal i byggreglerna bör detta samtidigt 
kompletteras med krav på att redovisa (1) beräknad normaliserad specifik energianvändning 
(beräknas i bygglovsskede) och (2) uppmätt normaliserad specifik energianvändning (redo-
visas i energideklaration). Med specifik energianvändning menar vi här det som idag ofta 
kallas köpt energi. Det är ett vedertaget begrepp och något som kunden kan relatera till. Att 
ett EU-direktiv kräver att Sverige ska införa vissa krav på byggnader (primärenergital) innebär 
inte att Sverige inte därutöver kan ställa andra, mer relevanta krav som dessutom är 
kommunicerbara och uppföljningsbara.  
 
Det har i dagarna tillsatts en kommitté med uppdrag att se över bland annat byggreglerna. 
I översynen bör tillfället tas att ta ett omtag om hela regelverket för energihushållning. Till 
exempel bör det analyseras om tappvarmvatten och komfortgolvvärme ska ingå i energikravet 
eller ej. Sveriges Byggindustrier bidrar gärna med synpunkter i den kommande översynen. 
 
Sveriges Byggindustrier vill påpeka att vissa kommuner fortsätter att ställa särkrav på energi 
oavsett stopplagen, företrädesvis i form av procentsatser på BBR-krav. Vi hoppas att Boverket 
framöver – oavsett kravens utformning - kommer att var tydligt med att det är BBR-kraven 
som gäller i Sveriges alla kommuner. 
 
Staten bör bistå kommunerna i den uppföljning som krävs för att de statliga energikraven ska 
efterlevas, t ex genom att uppföljningen kopplas till energideklarationerna. 
 
Synpunkter på respektive föreskrift 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget till BBR (A), under förutsättning av vissa 
kompletteringar sker, men avstyrker förslagen till BBR (B) och BEN med motiveringar enligt 
nedan. Vår bedömning är också att den nyligen beslutade översynen av PBL, BBR m.m. ändå 
kommer att leda till att BBR (B) får en annan utformning än den nu föreslagna.  
 
Synpunkter på BBR (A)  
Sveriges Byggindustrier tillstyrker att krav ställs på maximalt primärenergital (PET) och är 
positiva till den formel som föreslås för beräkningen av PET. Det är särskilt positivt att upp-
delningen i byggnader i kategorierna eluppvärmd respektive icke eluppvärmd försvinner så att 
flexibiliteten vad gäller val av uppvärmningssystem ökar. Primärenergitalet kommer dock att 
vara svårt att kommunicera, vilket riskerar att minska marknadens efterfrågan på energi-
effektiva byggnader. Kravet på maximalt energiprestandatal måste därför kompletteras med 
krav på att redovisa beräknad normaliserad (köpt) specifik energi vid bygglovsansökan 
(=specifik energianvändning enligt dagens BBR-definition) och uppmätt normaliserad (köpt) 
specifik energi i färdig byggnad (i energideklarationen).  
 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att införa geografiska omräkningsfaktorer istället 
för dagens fyra klimatzoner. 
 
Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till den dåliga framförhållningen när det gäller 
införandet av BBR (A). Kravet bör revideras enligt ovan och gälla från 1 januari 2018. 
 
Sveriges Byggindustrier anser att det i lämplig föreskrift bör ställas krav på mätning av 
byggnadens specifika köpta energi. Om denna föreskrift är BBR, BEN eller BED har vi inga 
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starka synpunkter på, bara det införs krav på mätning. För flerbostadshus och lokaler bör 
normalisering av mätdata vara ett krav medan det kanske kan utelämnas för småhus.  
 
Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till att BBR (A) föreslås gälla skarpt från 1 april 2017. 
Det kommer att innebära omprojektering, och därmed ökade kostnader, för projekt som på-
börjat projektering men ännu inte har ansökt om bygglov. Kravet bör revideras enligt ovan och 
gälla från 1 januari 2018. För fler kommentarer på förslaget till BBR (A), se bifogat formulär. 
 
Synpunkter på BBR (B)  
Sveriges Byggindustrier anser att det är positivt att vi nu får en indikation om vilka regler som 
kommer att gälla 2021. Vi avstyrker dock förslaget i de delar som rör primärenergifaktorn för 
el och Um-värden. Att högsta tillåtna Um-värde sänks rejält 2021 kommer att begränsa vilken 
geometri (formfaktor) som kan användas, och påverka dagsljusinsläpp. Vi saknar en 
konsekvensanalys av detta. 
 
Vi tror också att Boverket ändå kommer att behöva revidera kraven innan de träder ikraft, 
bland annat på grund av den nyligen tillsatta kommittén som ska se över regelverket i sin 
helhet och på grund av att EU redan nu har aviserat att man vill ändra primärenergifaktorn för 
el från 2,5 till 2,0. För fler kommentarer på förslaget till BBR (B), se bifogat svarsformulär. 
 
Synpunkter på BEN 2  
Sveriges byggindustrier avstyrker förslaget. Sveriges Byggindustrier anser att normal inne-
temperatur bör sättas till 21°C för alla byggnadskategorier utom äldreboende. Högre 
temperaturschablon leder till att byggnader projekteras för högre temperatur, med högre 
byggkostnader som följd.  
 
Regelverket blir tandlös om inte krav ställs på mätning. Att kommuner inte anser sig ha 
kapacitet att granska uppmätta data bör inte vara skäl nog för Boverket att inte ställa krav på 
mätning av en byggnads energiprestanda. Staten bör istället stötta kommunerna i att utöva 
den tillsyn/uppföljning som krävs för att de statliga energikraven ska efterlevas. Boverket har 
ett uppdrag att se över hur verifiering av byggnaders energiprestanda kan ske på ett bättre 
sätt än idag. Vi vill gärna medverka i att ta fram en lösning för hur uppföljningen kan ske på ett 
sätt som både bidrar till sund konkurrens och är kostnadseffektivt. För fler kommentarer på 
förslaget till BEN 2, se bifogat svarsformulär. 

 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till energi- och miljöchef  
Maria Brogren på maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se eller 0761-360910.  

 
Sveriges Byggindustrier 
 

 
Ola Månsson 
Verkställande direktör 
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