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KONCEPTSKISS

Nytt inom 
certifiering



Advancing Net Zero - World GBC initiativ 

Ordinarie 10 deltagare:

• GBC Australia

• GBC Brasil 

• Canada GBC 

• Alliance HQE-GBC 

• DGNB (Germany) 

• Dutch GBC 

• India GBC 

• GBC South Africa

• Sweden GBC 

• USGBC …och fler länder på gång!



Norska ZEB

Zero 
Emissions 
Building



Ska-krav: 

1.   Byggnadsbetyg Miljöbyggnad Guld, BREEAM Excellent eller LEED Gold
• Minimikrav på vissa indikatorer i respektive system

2. Gröna hyresavtal

3. Energi- och klimatutredning i ett tidigt skede

Indikatorer:

1. Noll koldioxidekvivalent-utsläpp Totalt (exkl. ombyggnad och rivning). 

2. Maximalt koldioxidekvivalent-utsläpp Produkter

3. Maximalt koldioxidekvivalent-utsläpp Byggproduktion

240 kg CO2 e / m2 



LINK och Lidl bygger Sveriges första NollCO2-
byggnad i Visby



Matshuggskajen, Göteborg. Första projektet som certifieras i Citylab

Övergripande hållbarhetsmål

1. God hälsa och välbefinnande 

2. Jämlikhet, jämställdhet och social 

sammanhållning

3. Delaktighet och inflytande

4. Trygg och säker livsmiljö

5. Goda försörjningsvillkor

6. Attraktivt stadsliv

7. Resurshushållning 

8. Ingen negativ klimatpåverkan 

9. Ingen negativ miljöpåverkan

10. Resiliens och flexibilitet 



MB3



Revi-
dering

Huvud-
granskning 

i sak
Verifiering

Certifieringsprocessen

Ansökan skickas in

Registrering

Regelbunden 
åter-

rapportering

Datum avgör hur 
ansökan granskas

Tre gratis projektfrågor för 
registrerade byggnader

SGBC har avtal med 
cirka 15 granskare

Ansökan kan 
rättas tre gånger

Byggnaden preliminär-
certifieras (ny eller om-
byggnad) eller certifieras

Nya preliminärcertifierade byggnader 
kontrolleras efter två års drift

För att behålla certifikatet 
ska statusen rapporteras 
vart femte år



Omfattar fler områden och 
indikatorer än ”MB3 Befintlig 
byggnad” Nytt område

Nytt område

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator

Ny indikator

Miljöbyggnad drift och förvaltning



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.
• BDF-granskarna bedömer 

vid platsbesök vilka poäng 
som kan godkännas.  

• Verifikat sparas i databas.
• Fastighetsägaren får en 

rapport som visar 
byggnadens miljöstatus och 
vad som kan förbättras.

Återrapportering vart 
tredje år.

Certifieringen i Miljöbyggnad BDF baseras på 
platsbesök i byggnaden

Fastighetsägaren tar ut certifikat för 
byggnaden. 



Kriterierna testas just nu i ett antal pilotprojekt

Hufvudstadens Kvarteret Rännilen 18 är första pilot 



BREEAM-SE New Construction 2017

• Mer svenskanpassat (ref lagar och standarder)

• Omfattar fler byggnadstyper, tex bostäder 

• Innovationer kan premieras med poäng

• Viktning mellan de olika områdena är uppdaterad 

• Assessorrapporten har ersatts av ett digitalt verktyg 

Mer detaljer finns i sammanställning på sgbc.se/breeam


