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MILJÖBYGGNAD – ÄNDRINGAR SOM 
GJORTS I MANUAL 3.2 

Metodik 
• Definition av byggnad är förtydligat.  

Manual nybyggnad 
Generellt 

• Kriterierutornas utformning och språkbruk har förändrats i syfte att 
tydliggöra kriterierna. 

Indikator 1 
• Hänvisning till olika beräkningsprogram är borttagen. 
• Instruktion om verifiering har förändrats. 

Indikator 3 
• Instruktioner för hantering av lokaler med hög eller låg temperatur har 

tagits bort och hänvisning sker istället till BEN. 
• Begränsningen om internt genererat värmeöverskott har tagits bort. 
• Instruktion om verifiering har uppdaterats. 

Indikator 4 
• Definition av ny förnybar flödande lokalt genererad energi har förändrats. 
• Allokerad fjärrvärme ska finnas i minst 3 år. 
• Verksamhetsel är frivilligt att bedöma. 

Indikator 5 
• Förtydligat att mätning sker i 5 % av utrymmena. 

Indikator 6 
• Möjligheten till bedömning av markradonhalt baserat på mätningar i 

närheten av byggplatsen har tagits bort. 
• Mätinstruktionen har förenklats. 

Indikator 7 
• Atemp har bytts ut mot golvarea respektive golvyta. 
• Ordet "kök" har bytts ut till "rum för matlagning". 



 

Sweden Green Building Council · Långholmsgatan 34, 117 33 Stockholm · +46 (0)8-599 294 30 

www.sgbc.se 

Indikator 8 
• Hänvisning till AMA-kod för provning av vattentäthet på platta tak har 

förändrats. 

Indikator 9 
• Hänvisning till olika beräkningsprogram är borttagen. 

Indikator 12 
• Instruktionen har förenklats. 

Indikator 13 
• Hänvisning till olika bedömningssystem är borttagen. 
• Komplettande information för hantering av flera byggnader i 

bostadsrättsföreningar. 
• Förtydligande om loggbokshantering vid tredimensionella 

fastighetsbildningar. 
• Kompletterande information om förvaltningsskedet. 

Indikator 14 
• Hänvisning till olika bedömningssystem är borttagen. 
• Förtydligande om loggbokshantering vid tredimensionella 

fastighetsbildningar. 
• Förtydligande om hur återbruk av byggvaror hanteras. 
• Stycket om utfasningsämnen har förtydligats. 
• Stycket om prioriterade riskminskningsämnen har förtydligats. 

Indikator 15 
• Indikatorn har bytt namn och arbetats om i syfte att anpassas utefter nytt 

lagkrav om klimatberäkning (livscykelfaser och omfattning av byggvaror. 
• Syftet har förändrats. 
• Instruktion om hur återbrukade varor hanteras har tillkommit.  

Manual befintlig byggnad 
Generellt 

• Kriterierutornas utformning har förändrats i syfte att tydliggöra kriterierna. 

Indikator 4 
• Definition av ny förnybar flödande lokalt genererad energi har förändrats. 
• Stycket om ursprungsmärkt el eller allokerad fjärrvärme har förtydligats. 
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Indikator 5 
• Kriterierna för lyssningstest har förtydligats. 
• Förtydligat att mätning sker i 5 % av utrymmena. 

Indikator 6 
• Stycket om mätning av radon har förenklats. 

Indikator 7 
• Ordet "kolfilterfläkt" har bytts ut. 


