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Detta dokument beskriver strukturen hos det nya 
certifieringssystemet för befintliga byggnader ”Miljöbyggnad i 
drift och förvaltning”.

Vi vill få in synpunkter på systemets struktur och 
certifieringsprocess innan vi går vidare i utvecklingsarbetet.

Tidplan för arbetet finns på en separat bild  
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Så här lämnar ni synpunkter på strukturen i det nya 
systemet ”Miljöbyggnad i drift och förvaltning”.

Senast den 31 augusti vill vi ha era synpunkter som ni kan 
lämna direkt till oss vid något av hearingtillfällena:

• I Göteborg ons den 22 aug              8.00 – 10.00

• I Malmö tors den 23 aug                 8.00 – 10.00

• I Stockholm ons den 29 aug           13.00 – 15.00

Vid dessa går vi igenom förslaget på systemstruktur, 
presenterar de valbara poängen som då har eller håller på 
att testats i pilotbyggnader och så klart tar emot era 
synpunkter. 

Om ni inte har möjlighet att delta så skicka in era 
kommentarer till miljobyggnad@sgbc.se. Eller prata med 
oss – Åsa eller Catarina.
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Anmäl er via 
https://simplesignup.se/event/134910

Vi återkommer med lokal.
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Tidplan för utvecklingsarbetet
180619

Oktober 2017

Juni  2018

Workshops
Grundläggande principer formuleras

Förslag på systems struktur tas fram. 

Hearingversion på systemets struktur skickas ut i juni. Hearingarna 

genomförs i augusti. Synpunkter tas emot fram till 31/8 2018. Parallellt sker 

pilotprojekt.

Sammanställning av synpunkter från 
hearings och piloter. 

Manualremiss publiceras

December 2017

Februari  2018

Förslagen analyseras med djupintervjuer. 
Avstämning med referensgrupp.

Miljöbyggnad förvaltning tas i drift

Arbetsgrupp

Fredrik Holmström, HIFAB
Gustav Johansson, WSP
Åsa Wahlström, CIT
Catarina Warfvinge, SGBC

Mars  2018

Sakinnehåll tas fram. Frågeställningar 
definieras.

Sept 2018

Okt 2018
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Detta behöver vi först och främst ha 
hjälp med:
1) Är skillnaden tydlig mellan MB3 Befintlig byggnad och Miljöbyggnad 

BDF?

2) Miljöbyggnad BDF innehåller fler indikatorer än MB3 Befintliga –
har vi glömt någon viktig eller är någon överflödig? (tänk på att vi 
måste följa Miljöbyggnads principer)

3) Synpunkter på certifieringsprocessen?

4) Synpunkter på MDF-granskarens kompetens?

5) Synpunkter på redovisning av byggnadens miljöstatus – OK med 
”stjärna” och poäng?

6) Räcker det BRONS, SILVER och GULD som byggnadsbetyg – eller 
behövs fler betygssteg?

7) Vad ska systemet ha för namn?

8) Andra synpunkter är så klart välkomna!

De valbara poängen testas tom augusti i 
ett antal pilotbyggnader och av 
pilotgranskare. 

©Sweden Green Building Council

Hearingversion av struktur och certifiering i 
Miljöbyggnad BDF
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Miljöbyggnad är populärt vid 
nyproduktion

20152013 2017
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Skäl:

• Miljöbyggnad BDF har större flexibilitet i 
betygskrav eftersom befintliga byggnader är 
så olika. 

• I Miljöbyggnad BDF får fastighetsägare 
vägledning i vad som kan förbättras inom den 
ordinarie driften, dvs utan ombyggnad. 

• Med Miljöbyggnad BDF får fastighetsägaren 
ett planeringsverktyg för när och vilka 
åtgärder som ska genomföras.

• Certifiering med Miljöbyggnad BDF blir 
enklare och billigare för befintliga byggnader 
utan avkall på kvalitet och nytta.

• Miljöbyggnad BDF ger fastighetsägaren en 
överblick av miljöstatusen i sitt bestånd.

”MB3 Befintlig byggnad” omarbetas och ska ersättas av
”Miljöbyggnad BDF” 

Antal certifierade byggnader i Miljöbyggnad
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Namn på systemet?

• Miljöbyggnad BDF

eller
• Miljöbyggnad drift och förvaltning

• Miljöbyggnad förvaltning

• MB Befintlig byggnad i drift och förvaltning

• MB BiDoF 1.0

• MB BDF 1.0

Arbetsnamn i denna version.         
BDF = byggnad i drift och förvaltning

Varianter  - tyck gärna till!

Namnet bör avspegla att 
både byggnaden, driften och 
förvaltningen bedöms.
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Miljöbyggnads principer gäller även för 
”Miljöbyggnad BDF”

• Tydlig koppling till miljömålen

• Enkelt att förstå

• Enkelt att använda

• Baseras på svensk lagstiftning

• Baseras på svensk förvaltningspraxis

• Enkelt att implementera i det vanliga 
förvaltningsarbetet

• Kostnadseffektivt 

• Kvalitetssäker bedömning baseras på 
• Uppmätta värden

• kontroller i byggnaden 

• Omfattar endast det fastighetsägaren kan påverka
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Vilka byggnader kan certifieras i 
Miljöbyggnad BDF?
• Befintliga byggnader som klarar sig utan ombyggnad ett 

tag till och där man i den ordinarie förvaltningen vill 
genomföra miljöåtgärder anpassade till 
underhållsplanen. 

• För befintliga byggnader som behöver byggas om 
hänvisas till den vanliga ombyggnadscertifieringen 
enligt MB3.

• Befintliga lokaler och bostäder som varit i drift mer än 
5 år kan certifieras i Miljöbyggnad BDF. 

• Behöver finnas Atemp dvs ytor i byggnaden värmda till 
mer 10° så att indikatorer inom energiområdet kan 
bedömas.

• Det behöver finnas vistelserum så att indikatorer inom 
inomhusmiljö kan bedömas. 

©Sweden Green Building Council

MB Befintlig byggnad 

i Drift och Förvaltning

Vad händer med manualen MB3 Befintlig 
byggnad?

Miljöbyggnad BDFManualen ”MB3 befintlig 

byggnad” kommer att vara 
kvar och användas som del 
av kriterierna vid 
ombyggnad (som idag)

För tydlighetens skull byter 
den namn till ”MB3 

ombyggnad”. 

Kraven i ”MB3 Befintlig 
byggnad” finns också i 
”Miljöbyggnad BDF”. Dessa är 
dock kompletterade med 
andra och fler för att öka 
flexibiliteten för att passa 
aktuell byggnad. 
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”Miljöbyggnad BDF”
1. Omfattar fler områden och fler indikatorer.

2. Mer än själva byggnaden bedöms.

3. Betygskraven är formulerade på annat sätt.

4. Har annan certifieringsmetod. 

5. Ger fastighetsägaren en rapport av byggnadens 
miljöstatus med förslag på relevanta åtgärder 
som kortsiktigt och långsiktigt förbättrar den 
aktuella byggnaden.

6. Inkluderar ett verktyg för planering av 
förbättringsarbetet.

7. Ger fastighetsägaren en digital plats att spara 
verifikat på sökta eller godkända poäng. 

Sammanfattning av skillnader mellan ”Miljöbyggnad 
BDF” och ”MB3 Befintlig byggnad”

Förklaras utförligt på 
följande bilder
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”Miljöbyggnad BDF” omfattar fler områden än ”MB3 
Befintlig byggnad”

Området ”Hälsa” har kommit till. Tre 
indikatorer från ”Inomhusmiljö” i MB3 har 
flyttats hit.
Tanken är att lyfta fram att Miljöbyggnad 
inkluderar brukarnas hälsofrågor.

”Skick” är ett nytt område som behövs 
för att fastighetsägaren ska få förslag på 
kostnadseffektiva och relevanta 
miljöåtgärder i övriga indikatorer. 

Namnet på området ”Material” är 
ändrat till ”Material och resurser” och 
har utökats jfr MB3. 

Nytt område

Nytt område

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator
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”Miljöbyggnad BDF” har fler indikatorer än ”MB3 
Befintlig byggnad”

Två nya indikatorer ”Friskare liv och 
hänsyn” och ”Städbarhet” för att 
premiera byggnader där god hälsa 
förebyggs. 

Två nya indikatorer: ”Avfall” och 
”Vattenanvändning”. Båda ingår i de globala 
miljömålen och indikatorerna ger svenska 
fastighetsägare möjlighet att visa hur långt 
man kommit eller få tips om förbättringar.

Ny indikator för bedömning av skicket på de 
delar av byggnaden som har koppling till 
övriga indikatorer. Tanken är att systemet ska 
ge förslag på relevanta åtgärder i förhållande 
till förvaltarens planerade underhåll.

©Sweden Green Building Council

I ”Miljöbyggnad BDF” bedöms mer än själv 
byggnaden

”MB3 befintlig byggnad” bedöms
1. Byggnaden 
2. Installationerna
3. Förvaltningsrutiner

I ” Miljöbyggnad BDF” bedöms dessutom
4. Styr- och övervakning
5. Drift- och skötselanvisningar
6. Fastighetsägarens erbjudande

Komplettering i Miljöbyggnad BDF med 
andra delar som har stor påverkan på 
energianvändning, inneklimat, 
luftkvalitet mm. 

Bedömning av drift- och skötselinstruktioner 
(DoU) är nytt i Miljöbyggnad BDF. Att dessa 
finns och används är en förutsättningar för att 
miljöåtgärder ska få en varaktig effekt. 

Fastighetsägaren kan göra det lättare för 
brukarna att göra rätt. Dessa åtgärder 
återfinns i denna kategori.
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Som i MB3 ligger fokus på byggnaden med 
installationer i Miljöbyggnad BDF

• Byggnaden 40%
• Installationerna 25%
• Förvaltningsrutiner 10%
• Styr- och övervakning 10%
• Drift och skötselinstruktioner 10%
• Fastighetsägaren erbjuder 5%

% visar fördelning av 
bedömningspunkterna.  

Omfattning av de tre nya 
delarna i Miljöbyggnad BDF

©Sweden Green Building Council

Betygskraven är annorlunda formulerade i 
Miljöbyggnad BDF
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Notera att indikatorbetygen 
inte aggregeras som i MB3. 

2) Krav på ett visst antal 

poäng i varje indikator. 

Vissa är obligatoriska BAS-

krav, andra väljs från en 
lista med valbara poäng.                   
Delkraven säkerställer att 
alla indikatorer bedöms. 

1) Krav på totalpoäng för 
BRONS-, SILVER- respektive 
GULD-byggnad.

Poängantal fastställs efter 
pilotbyggnaderna. 

Två delkrav för att certifiera en 
befintlig byggnad i drift: 
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Till varje indikator finns obligatoriska BAS-krav 
och en lista med valbara poäng
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Vissa poäng är endast 
för lokaler eller 
bostäder.

Valbara poäng

Baskrav motsvarar lagkrav 
för fastighetsägaren eller 
ibland BRONS-krav enligt 
MB3

Betygskraven från MB3  
återfinns på listan över 
valbara poäng i 
Miljöbyggnad BDF – men 
utan betygsplacering. Betyg 
styrs av poäng istället. 

Valbara poäng för BRONS-, SILVER och GULD byggnad

©Sweden Green Building Council

Alternativt väljer fastighetsägaren att förbättra 
byggnaden för högre betyg:
• Åtgärder planeras och genomförs.
• Fastighetsägaren anmäler när åtgärderna 

ska granskas för högre betyg.
• Certifikat tas ut.

Befintlig byggnad i drift

• Byggnaden registreras.
• Byggnaden granskas

(besiktigas) på minst 50 
punkter (poäng).

• BDF-granskare anlitas som 
på plats bedömer vilka 
poäng som kan godkännas.  

• Verifikat sparas i databas.
• Fastighetsägaren får en 

granskarrapport som visar 
byggnadens miljöstatus och 
vad som kan förbättras.

Återrapportering vart 
tredje år.

I MB BDF granskas byggnaden på plats

Fastighetsägaren tar ut certifikat för 
byggnaden. 
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Förvaltaren kan förbereda 
platsbesöket med egen personal
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• Efter att byggnaden är registrerad hos SGBC får 
förvaltaren tillgång till planeringsverktyget.

• Förvaltaren kan börja gå igenom BAS-krav, valbara 
poäng och ladda upp verifierande foton.

• Förvaltaren förbereder BDF-granskarens besök 
med att ta fram ritningar, underhållsplan, 
energideklaration, OVK, tidigare inventeringar etc.

• Fastighetsägaren anlitar en BDF-granskare som 
bedömer de verifikat som förvaltaren har ställt 
samman och byggnads miljöstatus i övrigt. 

• I planeringsverktyget kan förvaltaren avgöra när 
åtgärder ska genomföras, lägga upp nya verifikat, 
hålla reda på antal poäng, byggnadsbetyg mm. 

©Sweden Green Building Council

Avgifter

Registreringsavgift

Årlig avgift

Återrapporterings-
avgift

Certifikatavgift

Fastighetsägaren anlitar 
en godkänd BDF-
granskare.
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Om Miljöbyggnad BDF:s obligatoriska BAS-krav är uppfyllda så 
är också fastighetsägarens egenkontroll enligt miljöbalken 
uppfylld

Miljöbalken

• Buller
• Radon
• Skadedjur
• Fukt och mögel 
• Legionella
• Lukt
• Temperatur
• Dagsljus 
• Ventilation
• Farliga ämnen
• Kemikalier
• Avfall
• Cisterner 
• Köldmedia 
• Oljeavskiljare 
• Fettavskiljare 
• Skick

Andra lagar

• Energideklaration
• OVK
• Hissar
• Brandskydd
• Arbetsmiljö för 

servicepersonal
• Tryckkärl
• Elanläggningar
• Pannanläggningar 
• Kylinstallationer 
• Lekutrustning
• …

Några lagkrav för fastighetsägare

I alla fall de som ingår 
i Miljöbyggnad BDF

©Sweden Green Building Council

Bedömning av byggnadens miljöstatus baseras på 
baskrav och valbara poäng

• En till fyra frågor per indikator är av baskrav 
och motsvarar krav enligt miljöbalken, 
arbetsmiljöverket, folkhälsmyndigheten etc
men kan också utgöras av krav från MB3 
Befintlig byggnad.

• Många valbara poäng återkommer i flera 
indikatorer och en åtgärd kan därmed ge mer 
än ett poäng.

• Finns ca 200 unika valbara poäng.
• Ett godkänt valbart krav ger en poäng
• Ju högre betyg som eftersträvas desto mer 

behöver granskas och besvaras med ja.
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Vem är ”BDF-granskaren”?

• Person med byggnads- eller installationsteknisk 
utbildning eller erfarenhet. 

• Har besiktnings- eller inventeringserfarenhet.

• Har genomgått tvådagars-kurs hos SGBC om 
systemet Miljöbyggnad BDF.

• Uppdaterar årligen sin behörighet som BDF-
granskare.

• Krav på minsta antal BDF-granskningar per år.

• Kontrolleras av SGBC genom stickprov.

• Oberoende och står ej i jäv med byggnaden som 
ska certifieras eller fastighetsägaren.  
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Förslag på redovisning av byggnadens miljöstatus, dvs 
resultat från granskningen (inventeringen) 

Aktuell miljöstatus 
presenterad per område 
och som totalt antal 
poäng. Kan redovisas för 
en eller flera byggnader.

SILVER-stjärna som 
visar fastighetsägarens 
målstatus och poäng. 
Kan också redovisas 
för en eller flera 
byggnader

52 p
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För BRONS-byggnad 
måste alla baskrav 
vara uppfyllda och 
poängkrav i varje 
indikator minst  
BRONS.
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Några väsentliga skillnader mellan ”Miljöbyggnad 
BDF” och BREEAM In-Use

Miljöbyggnad BDF
• På svenska.
• Anpassad efter svenska miljömål och särskilt 

”God bebyggd miljö”.
• Anpassad efter svensk förvaltningspraxis.
• Baserad på svenska lag- och myndighetskrav.
• Alla indikatorer måste ingå, dvs ingen kan 

undantas.
• Förekomst av miljöfarliga ämnen som asbest, 

PCB, kadmium, bly mm bedöms.
• Radonhalt bedöms.
• Byggnadens fuktstatus bedöms.
• Transparent och tydlig koppling mellan 

energistatus och certifieringspoäng.

• Kriterierna är formulerade för att vara direkt 
kopplade till driftpersonalens, förvaltarens och 
miljöansvariges arbetsuppgifter. 

• Omfattar endast det fastighetsägaren kan 
påverka, t ex bedöms inte verksamheten, 
närhet till kollektivtrafik, servicefunktioner, 
tomtens ekologi.

• Högre kompetenskrav på granskare 
(”besiktningspersonen”).

• Byggnadens skick måste noteras för att kunna 
redovisa relevanta förbättringar.

• Kriterier inkluderar inte krav på brukare 
(undantag en valbar poäng av hyresgästers el) 

• mm

©Sweden Green Building Council

Ind 1 Värmeeffektbehov

• Syftet är att premiera byggnader med små 
värmeförluster när det är som kallas ute. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns flera valbara sätt att 
bedöma värmeeffektbehovet.  

• I pilotversionen vill vi prova 3 baskrav och 14 
valbara poäng. 

• Valbara poäng finns för status på 
klimatskärmens isolering och lufttäthet, 
ventilationens värmeåtervinning och 
luftflöden, möjligheten till att mäta, 
instruktioner till driftpersonal mm. 

• Många av poängen återfinns i andra 
indikatorer. Det betyder att samma egenskap 
eller åtgärd ger poäng på flera ställen. 

Valbara poäng provas i pilotbyggnader

BAS-krav
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Ind 2 Solvärmelast

• Syftet är att premiera byggnader där 
solvärmetillskottet i solutsatta rum begränsas. 
Därmed minskar behovet av kyleffekt eller så 
minskar risken varma rum under sommaren. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns flera valbara sätt att 
bedöma solvärmetillskottet. 

• I pilotversionen vill vi prova 1 baskrav och 8 
valbara poäng. 

• Frågorna gäller t ex att identifiera kritiskt 
solutsatta rum och avgöra hur mycket sol som 
tillförs. 

• Poäng återkommer under annan indikator 
och genomförd åtgärd ger därmed poäng på 
två ställen. 

29
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Ind 3 Energianvändning
• Syftet med indikatorn är att minska energianvändningen i 

befintliga byggnader. Byggnader premieras där 
energianvändningen regelbundet mäts och analyseras, där 
det finns rutiner för att hantera avvikelser och där 
energibesparande åtgärder genomförs.

• Indikator ingår i MB3 Befintlig byggnad, i Miljöbyggnad 
BDF bedöms inte endast antal kWh utan också byggnadens 
energiegenskaper och hur förvaltningen arbetar för att 
bibehålla eller sänka energianvändningen. 

• I pilotversionen finns 4 baskrav för en BRONS-byggnad. Låg 
energianvändning är viktig för både låg driftskostnad och 
byggnadens värde och därför finns ytterligare BAS-krav för 
SILVER- och GULDbyggnad. Dessutom finns 80 valbara 
poäng. 

• Hälften av poängen är unika, övriga förekommer i andra 
indikatorer också, dvs de ger mer än ett poäng.

• Ca 50 av de valbara poängen avser byggnad och 
installationer, ca 15 drift- och underhållsinstruktioner och 
15 förvaltning och fastighetsägarens erbjudande.

30
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Ind 4 Andel förnybar energi

• Syftet med indikatorn är fler byggnader 
ska använda och efterfråga energi med 
förnybart ursprung. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns alternativa 
bedömningssätt.  

• I pilotversionen vill vi prova 1 baskrav och 
6 valbara poäng. 

• Frågorna handlar om hur stor andel av 
den totala energianvändningen som 
utgörs av förnybar el och värme, har 
solceller eller solfångare alternativt 
använder värmeöverskott från närliggande 
byggnader.
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Ind 5 Termiskt klimat vinter

• Syftet är att premiera byggnader där de 
kritiska rummen inte blir för kalla under 
vintern och där förvaltningen följer upp 
komforten och åtgärdar avvikelser. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns flera sätt att 
bedöma komforten. 

• I pilotversionen vill vi prova 3 baskrav och 
12 valbara poäng. 

• Poängen gäller t ex rum som är kritiskt 
kalla, om värmarna är optimalt placerade, 
injusterade efter behov, sköts som tänkt 
mm. Och så klart om myndighetsregler 
uppfylls.
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Ind 6 Termiskt klimat sommar

• Syftet är att premiera byggnader där de 
kritiska rummen inte blir för varma, där 
förvaltningen följer upp komforten och 
åtgärdar avvikelser. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns alternativa 
bedömningssätt. 

• I pilotversionen vill vi prova 3 baskrav och 13 
valbara poäng. 

• Frågorna gäller t ex om vilka rum som är 
mest kritiskt varma, hur varma de blir, om 
solskydd finns, om fönster går att öppna, att 
system för komfortkyla fungerar och sköts 
som tänkt. Och så klart om 
myndighetsregler uppfylls.
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Ind 7 Ljud

• Syftet är att fler byggnader ska ha god 
ljudmiljö och premiera de där 
fastighetsägaren följer upp bullernivåer 
och åtgärdar avvikelser. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF finns alternativa 
bedömningssätt. 

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 
7 valbara poäng. 

• Frågorna omfattar ljudisolering och 
ljudnivåer vad gäller det som 
fastighetsägaren kan påverka dvs stegljud, 
luftljud, ljud från installationerna och 
isolering mot ljud utifrån.
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Ind 8 Luftkvalitet

• Syftet är att premiera byggnader med 
god luftkvalitet, som följs upp av 
fastighetsägaren som åtgärdar 
eventuella avvikelser. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig 
byggnad, i Miljöbyggnad BDF finns 
alternativa bedömningssätt. 

• I pilotversionen vill vi prova 3 baskrav 
och 16 valbara poäng. 

• De valbara poängen gäller luftflöden, 
forceringsmöjlighet, ventilations-
systemets funktion, skötsel, 
möjligheter att öppna fönster, 
koldioxidhalt mm. Och så klart om 
myndighetsregler uppfylls.
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Ind 9 Dagsljus

• Syftet är att premiera byggnader med god 
dagsljustillgång.   

• För befintliga lokaler finns kvantifierade regler 
från arbetsmiljöverket på dagsljustillgång. I 
befintliga bostäder krävs enligt miljöbalken 
”tillräckligt med dagsljus”.

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad, i 
Miljöbyggnad BDF kan dagsljustillgången 
bedömas på fler och andra sätt.   

• I pilotversionen vill vi prova 3 baskrav och 8 
valbara poäng. 

• Frågorna omfattar t ex att identifiera kritiskt 
mörka rum, avgöra tillgång på dagsljus, avgöra 
om det finns tillräckligt med dagsljus i bostäder, 
information och så klart myndighetsregler. 
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Ind 10 Radon

• Problemet med för okänd eller för hög 
radonhalt är ett stort problem i svenska 
byggnader. Syftet är därför att premiera 
byggnader med låg uppmätt radonhalt och 
där förvaltningen fortsätter att aktivt 
bevakar risken med hög halt. 

• Indikatorn ingår i MB3 Befintlig byggnad. 

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 
3 valbara poäng. 

• Poängen avser radonhalt, mätning och så 
klart frågor om lagkraven är uppfyllda.

37

©Sweden Green Building Council

Ind 11 Fukt
• Syftet är att premiera byggnader utan fuktskador 

och där fastighetsägaren kontrollerar, åtgärdar 
och följer upp eventuella avvikelser. 

• Indikator ingår också i MB3 Befintlig byggnad. I 
Miljöbyggnad BDF är frågorna och poängen 
uppdelad på konstruktionsdelar och 
byggnadsdelar för att ge tydligare information 
byggnadens fuktstatus.  

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 12 
valbara poäng. 

• Frågorna omfattar identifiering av synliga eller 
uppenbara fuktskador, skick på eventuella 
riskkonstruktioner, om driftpersonalen har 
instruktioner för kontroller, och så klart frågor om 
lagkraven är uppfyllda.

• Kompetensen hos den som besiktigar är viktig i 
denna indikatorn, därför krävs att en 
fuktsakkunnig är delaktig om avsikten är att nå 
ett högt byggnadsbetyg.
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Ind 12 Legionella

• Syftet med indikatorn är att minska risken för 
tillväxt och spridning av legionellabakterier 
och att fastighetsägaren har kontroll, 
åtgärdar och följer upp eventuella avvikelser

• Indikator ingår också i MB3 Befintlig byggnad. 
I mångt och mycket ställs samma krav men i 
Miljöbyggnad BDF är inte åtgärder låsta till 
ett visst indikatorbetyg.  

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 10 
valbara poäng. 

• Frågorna rör förekomst av riskställen i 
vatteninstallationerna, åtgärder, om 
driftpersonalen har information om 
kontroller, och så klart frågor om lagkraven är 
uppfyllda.
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Ind 13 Friskare liv och hänsyn

• Syftet med indikatorn är att premiera 
byggnader som utformas och förvaltas för 
god hälsa och trivsel. 

• Ny indikator jfr MB3. 

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 9 
valbara poäng. 

• Frågorna gäller om förvaltaren har koll på 
förekomst av skadedjur, att inte odör sprids i 
huset, regler för grannhänsyn, möjlighet att 
parkera cykeln mm. 

40



Hearingversion för Miljöbyggnad drift och förvaltning 18-06-19

©Sweden Green Building Council

Ind 14 Städbarhet

• Syftet med indikatorn är att premiera 
byggnader som är lätta att hålla rena och 
med förutsättningar för god luftkvalitet. 

• Ny indikator jfr MB3. 

• I pilotversionen vill vi prova 1 baskrav och 8 
valbara poäng för om smuts förhindras att 
komma in i byggnaden, svårstädade golv 
och dammsamlande ytor. Och så klart 
frågor som gäller om lagkraven är 
uppfyllda.

• Förslaget inkluderar endast frågor om 
byggnaden och installationerna – inte 
städmetoder, städfrekvens, 
rengöringsmedel mm. Endast det som 
fastighetsägaren kan påverka ingår.
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Ind 15 Sanering av farliga ämnen

• Syftet är att premiera byggnader utan 
farliga miljö- och hälsofarliga ämnen.  

• I pilotversionen vill vi prova 4 baskrav och 
11 valbara poäng.

• Frågorna handlar om förvaltaren har koll på 
vad som finns i byggnaden vad gäller asbest, 
PCB, köldmedier, kadmium, bly osv. Och så 
klart frågor som gäller om lagkraven är 
uppfyllda.

• Nytt jfr MB3 är att det också finns frågor om 
fettavskiljare och oljecisterner.
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Ind 16 Avfall och återbruk

• Syftet är att premiera byggnader där avfall 
tas om hand i många fraktioner och där 
återbruk underlättas. 

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav och 10 
valbara poäng

• Valbara poäng omfattar t ex utrymme för 
grovsopor, utrymmen för reparation, 
funktion hos fettavskiljare mm.
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Ind 17 Vattenhushållning

• Syftet är att premiera byggnader med 
vattensnål teknik och incitament för 
brukarna att minska vattenanvändningen. 

• Ny indikator jfr MB3. Svenska 
fastighetsägare är förhållandevis bra på att 
hushålla med vatten – och vill visa det. 

• I pilotversionen vill vi prova 1 baskrav och 
6 valbara poäng om hur mycket vatten som 
används, mätmöjligheter, vattensnåla 
armaturer och rutiner för att hålla koll på 
användningen. 
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Ind 18 Skick

• Syftet med indikatorn är att skaffa 
information om byggnadsdelars behov 
av byte för att miljöstatusrapporten ska 
föreslå relevanta förbättringsåtgärder i 
övriga indikatorer. 

• Ny indikator jfr MB3. 

• I pilotversionen vill vi prova 2 baskrav 
och 22 valbara poäng om 
byggnadsdelarna närmar sig tid för byte.

• Notera att indikatorn inte påverkar 
betyget för byggnaden.
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