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Synpunkter på Miljöbyggnad 3.0 Hearingversion 160629 
Tekniska verken har framfört sina åsikter vid två av de hearingtillfällen som anordnats 
och väljer också att betona sina huvudsakliga synpunkter i denna skrivelse. 
 

Övergripande kring Indikator 4. Energislag 
Tekniska verkens övergripande åsikt är att bedömningskriterierna för indikator 4 
Energislag bygger på alltför stora förenklingar av både energisystem och avfallshantering 
i Sverige och Europa.  
 
Syftet med indikator Energislag uttrycks som ”…att premiera byggnader som i stor 
utsträckning använder förnybar energi som orsakar små utsläpp och lite avfall”. Vad som 
bedöms i praktiken är endast förnybarhet. En motivering till detta som framförts vid 
hearingtillfällena är att det är i linje med svenska miljömål. Vidare har det uttryckts att 
Miljöbyggnad inte kan ta hänsyn till aspekterna resurseffektivitet och klimatpåverkan då 
det skulle innebära att hänsyn behöver tas till energisystemet, vilket anses för komplext. 
 
Tekniska verken anser det inte seriöst att ett certifieringssystem som vill främja hållbart 
byggande gör dessa kraftiga avgränsningar. De mål EU och Sverige har på klimat- och 
energiområdet är uttryckta i utsläpp av växthusgaser, andel förnybar energi samt 
energieffektivitet (primärenergi). Att följa Sveriges miljömål vore att ta hänsyn till alla 
dessa aspekter. Om Miljöbyggnad på riktigt vill främja hållbara energilösningar så måste 
hänsyn tas till hur energisystemet påverkas. 
 
Att ta fram bedömningskriterier som tar hänsyn till energisystemet är mer komplext än 
att endast värdera förnybarhet. För att kunna ge en vetenskaplig grund och trovärdighet 
till Miljöbyggnad krävs expertis och grundlig dokumentation som beskriver bakgrund och 
ställningstaganden både kring indikatorns syfte och betygskriterier. I väntan på att 
området utreds och dokumenteras föreslår Tekniska verken att indikator 4 blir vilande. 
 
Om Miljöbyggnad har som ambition att fortsatt bortse från hur systemets certifierade 
byggnader på riktigt påverkar energisystemet föreslår vi att värdering av använd el och 
fjärrvärme tas bort ur systemet och att fokus istället läggs på själva byggnadens 
energiprestanda.  
 

Miljöbyggnad övervärderar betydelsen av köp av ursprungsmärkt el 
Representanter för omarbetningen av Miljöbyggnad framförde vid 
eftermiddagshearingen i Stockholm 24/8 att systemet för ursprungsgarantier 
kontrolleras av Energimarknadsinspektionen och därför inte behöver ifrågasättas. 
Tekniska verkens invändning mot ursprungsgarantier är dock främst mot hur 
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Miljöbyggnad använder det, inte systemets uppbyggnad. Till en mycket låg kostnad är 
det idag möjligt för den som vill certifiera en byggnad att ”tvätta ren” byggnadens 
elanvändning genom att köpa ursprungsmärkt el. Den verkliga påverkan på förnybarhet, 
koldioxidutsläpp och resursanvändning är dock mycket liten. Att ett system är 
myndighetskontrollerat är ingen garanti för att det ger några specifika effekter. Att ge 
systemet för ursprungsgarantier den tyngd Miljöbyggnad gör vid val av framtida 
energilösningar är att betrakta som greenwashing.  
 
Om EU:s handel med utsläppsrätter skulle ges samma tilltro utifrån att det är ett 
myndighetskontrollerat system så skulle det innebära att anläggningar inom 
utsläppshandeln kan undantas från bedömning. Detta eftersom systemets utsläppstak 
gör att minskningar av utsläpp i en anläggning principmässigt endast frigör 
utsläppsutrymme för andra anläggningar i systemet. 

Fossila koldioxidutsläpp från restavfall likställs med utsläpp från kol/olja  
En konsekvens av Miljöbyggnads snäva syfte och betygskriterier i Energislag är att de 
fossila utsläpp som uppstår vid energiåtervinning ur avfall likställs med utsläpp från t.ex. 
kol och olja. För konventionella bränslen är det givet att behovet av energi ger ett behov 
av bränsle. För avfall gäller i grunden det omvända. Det avfall som samhället genererar 
behöver tas omhand och för det restavfall som av olika orsaker passerat material- och 
biologisk återvinning är förbränning med återvinning av energi den effektivaste 
metoden. 
 
Kopplingen mellan fjärrvärmekunden som köper värme från avfall och fossilandelen i 
avfallet är svag. Att belasta fjärrvärmekunden med restavfallets fossilinnehåll ger 
därmed en ytterst begränsad styrning mot att minska fossilinnehållet. Åtgärder för 
minskade utsläpp från avfall bör istället fokusera uppströms och styra mot exempelvis 
att mindre avfall genereras och att produkter utformas för att kunna återvinnas. Den 
påverkan som är anknuten till en fastighets utformning ligger främst i vilka 
förutsättningar för källsortering och avfallshämtning som ges. Genom att utforma ett 
regelverk som premierar goda möjligheter till källsortering har Miljöbyggnad möjlighet 
att minska det uppkomna restavfallet i samhället på ett mycket effektivare sätt än 
genom att straffa energiåtervinning.  
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