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Allmänt råd 
För att verifiera kravet om energihushållning kan, om inte de i avsnitt 9:2 
angivna kraven på specifik energianvändning är uppfyllda, en genomgång 
behöva göras av vilka åtgärder som kan vidtas för att minska byggnadens 
energianvändning. Har en energideklaration upprättats i enlighet med lagen 
(2006:985) om energideklarationer kan det där finnas förslag på åtgärder för 
att förbättra byggnadens energiprestanda.  

Olika energieffektiviseringslösningar finns i skriften Renovera 
Energismart. 

Regler för luftkvalitet, ventilation, ljusförhållanden, termisk komfort och 
fuktsäkerhet finns i avsnitt 6. Regler till skydd för byggnadernas kultur-
värden finns i 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. (BFS 2015:3). 

 
Ändring av byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om 

det inte finns synnerliga skäl. Dock får energieffektiviteten försämras om 
byggnaden efter ändring ändå uppfyller kraven i avsnitt 9:2–9:6. (BFS 2011:26). 

Allmänt råd 
Synnerliga skäl kan vara när det krävs för att tillgodose andra tekniska 
egenskapskrav, till exempel en god inomhusmiljö. (BFS 2011:26). 

9:911 Samordning av åtgärder 
Allmänt råd 
För att tillgodose kravet på energihushållning behöver en samordning ske då 
flera olika åtgärder samtidigt vidtas i en byggnad. 

Efter genomförda åtgärder bör relevanta tekniska system injusteras och 
driftoptimeras. Till exempel bör man vid fönsterbyte normalt justera in 
värme- eller ventilationssystem. (BFS 2011:26). 

9:92 Klimatskärm 
Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven på specifik 
energianvändning, ska vid ändring i klimatskärmen följande U-värden 
eftersträvas. (BFS 2015:3). 

Tabell 9:92 Ui [W/m2K] 
 

 Ui [W/m2K] 
 Utak 0,13 
 Uvägg 0,18 
 Ugolv 0,15 
 Ufönster 1,2 
 Uytterdörr 1,2 
 (BFS 2011:26).  

Allmänt råd 
Enkla åtgärder för att förbättra byggnadens energieffektivitet kan vara 
tätning eller komplettering av fönster och dörrar och tilläggsisolering av 
vindsbjälklag. 

Om klimatskärmen tätas, bör uteluftstillförseln säkerställas. Vid tilläggs-
isolering förändras kondensationspunkten i konstruktionen. Regler om hur 
detta ska beaktas finns i avsnitt 6:92 respektive 6:95.  

Yttervägg: Skäl för att medge ett högre U-värde kan vara om t.ex. 
– endast en del av en yttervägg berörs eller 
– det medför att användbarheten av en balkong minskar avsevärt.  
Av tekniska skäl kan det vara olämpligt att tilläggsisolera vissa vägg-

konstruktioner.  


