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Denna broschyr vänder sig till dig som 
planerar att bygga hus och vill göra det 
så miljöanpassat som möjligt. Här finner 
du inspiration och tips om vad man kan 
tänka på för att göra sitt husbygge miljö-
vänligt på både kort och lång sikt.

Att bygga miljöanpassat är inte bara 
bra för miljön utan också för den egna 
hushållsekonomin. Minskad energiför-

brukning, färre sjukdomar och längre 
hållbarhet är några av vinsterna med 
 miljöanpassade hus. 

Mot bakgrund av lagstiftningen kan vi på 
kommunen försöka skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för miljöanpassat 
byggande i Kungsbacka.  Men i slutänden 
är det valen från dig som ska bygga som 
avgör hur miljöanpassat ditt nya hus blir.  
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Vad miljöanpassat byggande kan handla om.

Omslagsbilderna är från Fjärås bräcka 
där naturum (se sidan 17) är ett 
exempel på miljöanpassat byggande i 
 Kungsbacka. Foto: Adam Folcker

Innehåll
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Agenda 21 är ett handlingsprogram för en 
omställning till ett ett ekologiskt hållbart 
samhälle. Det påverkar även byggande och 
planering för både kommuner och bygg-
branschen. Även lagstiftning ansluter idag 
till detta synsätt, exempelvis plan- och bygg-
lagen och miljöbalken.
Riksdagen har antagit 16 nationella miljö-
kvalitetsmål. Ett av dem handlar om en god 
bebyggd miljö. I linje med detta har kom-
munfullmäktige i Kungsbacka antagit ett 
antal miljömål för kommunen. När det gäl-
ler bebyggelse handlar det bland annat om 
att:

kommunen ska verka för utbyggnad av •	
förnyelsebar energi
elförbrukningen per invånare ska mins-•	
ka med 20 procent mellan 2006 och 
2015
i detaljplaner ska användningen av för-•	
nyelsebara energikällor vara möjlig och 
understödjas
alla nybyggda bostäder inom planlagt •	
område bör vara utformade så att bygg-
nadens energianvändning uppgår till 
högst 90 kWh per kvadratmeter och år 
(med hushållselen inräknad)

Aspekter på miljöanpassning
Med ett miljöanpassat byggande menar 
vi ett sunt byggande där hänsyn tas till re-
surshushållning och naturens kretslopp. 
 Möjligheten att minska resursanvändningen 
påverkas förstås också av den övergripande 
samhällsstrukturen. I kommunens översikts-
planearbete och Agenda 21-arbete finns 
 stora möjligheter att påverka transportbeho-
vet och kommunens miljöpåverkan genom 
hur bostadsområden, arbetsplatser, service 
och infrastruktur lokaliseras i kommunen 
och i förhållande till varandra.

Miljöbedömning
En byggnad är en komplex och sammansatt 
produkt och det är inte lätt att värdera olika 
insatser. Det finns flera olika analys- och 
miljömärkningssystem med delvis olika ut-
gångspunkter. Svanen är den officiella nord-
iska miljömärkningen, medan den så kallade 
EU-blomman har som mål att ersätta alla 
nationella miljömärken inom hela unionen.
Ett gott råd är att anlita kunniga konsulter 
som kan vägleda vid system- och produkt-
val.

Varför miljöanpassat byggande?

I  första hand bör energi och material 
från flöden användas eftersom de 
finns i obegränsad mängd. Energi och 
material från fonder som till exempel 
virke och ved kan användas i den takt 
trädbeståndet växer.
Lagerresurser bör användas mycket 
sparsamt och därefter källsorteras och 
återvinnas eftersom de begränsade 
lagren annars töms.

Byggmaterial och energi från lager, 
fonder och flöden.
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En detaljplan anger hur marken ska användas. 
Landskapets karaktär ger många av förutsätt-
ningarna för utformningen av detaljplan. Hän-
syn tas till kretsloppsfrågor som bland annat 
berör landskapsbild, geologi, dagvatten och 
natur miljö.

På denna sida visas en detaljplan där stor miljö-
hänsyn tagits. På plankartan finns  bestämmelser 
om hur mark och vegetation ska ordnas, hur 
byggnader ska placeras och var man inte får 
bygga.

I exemplet på detaljplan här intill finns en 
 bestämmelse om att naturmark ska skötas med 
naturvårdshänsyn.

Planering

Öppet dagvattendike
Bullerberäkningar 
påverkar avståndet 
till väg

Ekskog som 
ska skötas

Fuktig lövskog  med 
ytligt grundvatten

Gångväg grusas

Speciell miljöhänsyn ska iaktattas då 
området exploateras för att skydda 
vegetationen. Området får inte 
hårdgöras. Träden ska bevaras.

Naturområde som ska underhål-
las. Gång- och cykelväg får korsa 
området. Lek- och samvaroplatser 
får anordnas.

Plankarta

Illustrationskarta
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Redan vid lokaliseringen av en byggnad kan man göra stora 
vinster som minskar miljöpåverkan under husets hela livstid. 
I allt miljöanpassat byggande måste platsen bilda utgångs-
punkt för byggnadens utformning.

För att uppnå bästa möjliga placering av en ny byggnad är 

det av stor vikt att beakta de topografiska förutsättningarna. 
 Detta kan innebära att ur mikroklimataspekt är den bästa 
placering av byggnaden på en sluttning mot söder. Förhärs-
kande vindriktningar liksom befintlig vegetation är andra 
faktorer som man måste ta hänsyn till för att uppnå en ener-
gisnål byggnation.

Placering
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Smarta lösningar sparar energi
Det är väl känt att mindre byggnader drar mindre energi. Inte 
minst bidrar en välgjord grund till ett lägre energibehov. Att 
öppna fasaden genom fönsterpartier mot söder och sluta den 
mot norr är andra åtgärder som bidrar till en god värmeeko-
nomi.

Även så kallad sektionering av byggnaden kan vara en lösning. 
Detta innebär till exempel att överskottsenergi som kan uppstå i 
en glasad veranda tas tillvara för att värma upp den inre delen av 
byggnaden samt att utrymmen som kräver mindre energi place-
ras mot den kalla sidan av tomten. Detta kan vara mot norr eller 
där det av naturliga orsaker är mer skugga.

Viktigt att välja rätt material
Genom val av konstruktionslösningar och material finns ytter-
ligare vinster att hämta. En tung murkonstruktion kan inne-
bära en värmelagring som kan påverka inomhusklimatet under 
en längre period. Om isolering genomförs med en teknik som 
innebär att så kallade köldbryggor – exemeplvis hörn där isole-
ringen blir sämre – minimeras kommer även detta att bidra till 
värmelagring.

Form och orientering

Innanför fönster i söderläge kan du 
sätta en...

...vägg eller lägga ett golv i ett 
tungt material ( t ex sten eller tegel) 
som lagrar solenergi under dagen...

...för att sedan avge den på 
natten.
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Idealiskt placerat grönrum. Luften 
värms av solen och stiger sedan 
uppåt i huset

I tätare bebyggelse får man välja en 
annan placering av grönrummet.

Även runda hus är energisnåla.

Gröna tak
Att bygga ett tak som täcks med växtlighet, exempelvis  gräsväxten 
sedum eller mossa, blir allt populärare. Erfarenheter visar att växt-
ligheten skyddar taket och bidrar till en bättre isolering. Gröna 
tak kan anläggas på tak med upp till 30 graders lutning. Dess-
utom minskar avrinningen från taket så att dagvattenflödena inte 
blir så stora och man slipper stötvis belastning på dagvattensys-
temet vid stora regnmängder.

Fönster
Det går att bygga miljöanpassat med stora fönster för den som 
vill. Energifönster placerade i soliga lägen kan till och med under 
vintern ge huset mer värmeenergi än de låter stråla ut. 

Energifönster består av ett dubbelglas med en ädelgas mellan 
rutorna som leder värme sämre än luft. En tunn och osynlig be-
läggning av metalloxid på en av rutorna släpper igenom ljus men 
hejdar värmestrålning där den stora energiförlusten vanligtvis 
sker i en glasruta.

Stora fönster mot söder ger mycket solvärme.



miljöanpassat byggande 8

Det finns idag ett mycket stort utbud av byggnadsmaterial 
och ett stort urval av miljöanpassade materiallösningar för 
alla byggnadsdelar. Det stora utbudet ställer höga krav på ett 
omsorgsfullt val. 

Till stöd för att välja material med liten miljöpåverkan finns 
byggvarudeklarationer för samtliga byggmaterial. Byggva-
rudeklarationen ger en bild av materialets egenskaper och 
miljöpåverkan under hela dess livscykel, så kallad LCA, livs-
cykelanalys.

Miljövänliga material
Ett miljöanpassat byggande använder material som inte idag 
eller på sikt skadar vår hälsa eller naturens krets-
lopp. Materialen ska uppfylla så många som 
möjligt av dessa krav:

De ska skapa så lite problem som möjligt •	
under tillverkning, boende och när de blir 
avfall.
De ska vara möjliga att återanvända.•	
De ska vara resurssnåla, energisnåla och •	
helst lokalt producerade så att transportbe-
hoven minskar.
De ska inte ge upphov till sjukdomar.•	
De ska ha en lång livstid.•	

Trä, sten eller betong?
Det finns ingen grundregel som säger att ett eller annat stom-
material alltid är bättre ur miljösynpunkt. Det hänger på hur 
huset utformas och hur noggrant byggnadsarbetet utförs. Ett 
slarvigt byggt hus med värmeläckor blir aldrig bra miljöan-
passat, oavsett byggnadsmaterial.

Trähus och stenhus har sina respektive för- och nackdelar.
Stenhus och tegelhus lagrar värme i byggnadsstommen, ger 
god ljudisolering och har lång underhållsfri hållbarhet. 
Trähus är byggda med ett förnyelsebart material, de kan 

 enkelt få en effektiv värmeisolering och är flexibla att bygga 
om.

Organiska material
Ur kretsloppssynpunkt är organiska material bra, exempelvis 
trä, cellulosafiber, spån och linolja. Det finns i Sverige god 
tillgång av trä som är vanligt förekommande som byggnads-
material. Under de senaste åren har träbyggnadstekniken ut-
vecklats kraftigt och det är nu möjligt att bygga hus med stor 
höjd och stora rumsspännvidder med träbjälkstommar. 

Vid trähusbygge bör kemiskt träskydd och tryckimpregnerat 
virke undvikas så långt som möjligt. Genomtänkta konstruk-

tionslösningar och god ventilation kan ge ett 
likvärdigt skydd.

Mineraliska material
Sten, kalk, tegel, lättbetong, betong, glas, 
klinker och kakel är mineraliska material och 
måste bedömas beroende på bland annat re-
surstillgångar, energiåtgång vid tillverkning 
och eventuella tillsatser. Möjlighet till åter-
bruk är också viktig, det vill säga att man åter-
använder hela eller delar av materialet.Tegel 
är ett bra exempel på detta. Modernt tegel blir 

allt porösare och får därigenom allt bättre isoleringsförmåga.

Metallmaterial
Vanligtvis belastar metallmaterial miljön ganska mycket be-
roende på stor energiåtgång vid tillverkning och brytning och 
de restprodukter som uppstår vid tillverkning. En fördel med 
metaller är att de oftast kan återvinnas.

Syntetiska material
Plaster och andra syntetiska material tillverkas av den änd-
liga råvaran olja. De vanligaste byggplasterna polyeten (PE) 
och polyvinylklorid (PVC) har olika miljöpåverkan. Polyeten 
är den minst problematiska. Vid förbränning ger den inte 

Materialval
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upphov till giftiga luftföroreningar utan bara koldioxid och 
vatten. PVC däremot innehåller klor som är en miljöfara i 
många sammanhang. Vid tillverkning bildas giftigt klorav-
fall.  När PVC-avfall förbränns kan det ge upphov till giftiga 
klorföreningar och saltsyra och därmed bidra till försurning 
i naturen.

Målningsfärger
De målningsfärger som vi använder till våra hus påverkar 
miljön. Bäst ur kretsloppssynpunkt är färger som är tillver-
kade av organiska material från växtriket. Färgerna vi köper 
i butikerna är dock nästan alltid syntetiska produkter med 
innehåll som påverkar både vår miljö och hälsa. Det gäller 
i första hand de lösningsbaserade alkydfärgerna (lackfärger) 
men även de vattenburna latexfärgerna (plastfärger). 

I butikerna finns även miljöanpassade alternativ som linolje-
färg, kalkfärg, kalkcementfärg, limfärg, slamfärg (exempelvis 
den klassiska ursvenska rödfärgen) samt så kallade naturfär-
ger som har producerats med i naturen förekommande äm-
nen som fungerar i dess kretslopp, exempelvis växtoljor, bivax 
med mera.

Isoleringsmaterial
I ett kallt klimat som det svenska bör husen isoleras väl. 
Det finns många isoleringsmaterial att välja mellan och de 
har olika isolerförmåga. Exempel på bra miljöval är cellu-
losafiber, träullscementskivor, träfiberskivor, men även kut-
terspån, linsskivor, torv, halm och kork. Cellulosafiber är ett 
populärt isoleringsmaterial som antingen kan göras av ny 
pappersmassa  eller returtidningar med tillsats av något im-
pregneringsmedel. Isoleringen består av lösull och sprutas in 
i  konstruktio  nen under tryck. 

Isolermaterial som ur miljösynpunkt bör undvikas är 
 exempelvis glasull och stenull. Det ingår små mängder giftiga 
ämnen som bindemedel i dem. Fenol påverkar nervsystemet 
och formaldehyd anses vara alleri- och cancerframkallande. 
Dessutom kräver mineralullen mycket energi vid tillverkning. 

Glasullen anses vara något mindre miljöskadlig än  stenullen 
och i vissa sammanhang anser man att glasullen ska accep-
teras. 

Andra byggmaterial
Vi har här tagit upp de vanligaste byggmaterialen. Är du ny-
fiken på att testa alternativa byggmaterial så kan lermaterial, 
kalksandsten och halmbalshus vara spännande att utforska. 
Titta i litteraturlistan för att söka dig vidare.

Organiska material är hämtade ur 
fonder, det vill säga naturresurser 
som är förnyelsebara och som 
återhämtar sig om inte uttaget 
sker i en alltför hög takt. 

Mineraliska material, metallmate-
rial och syntetiska material hämtas 
från naturens lagerresurser, de 
finns i begränsad mängd eller 
återbildas i en mycket långsam-
mare takt — miljontals år — och 
när vi använder dem innebär det i 
praktiken att vi förbrukar ändliga 
resurser.

Fonder och lagerresurser
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Ett bra inomhusklimat är behagligt att vistas i 
och framkallar inte allergier. Det är viktigt att 
få en balanserad luftfuktighet. Upplevelsen av 
inomhustemperaturen påverkas av flera fakto-
rer. Bilden nedan ger en översikt av några saker 
man bör tänka på för att inomhusklimatet ska 
bli bra.

Relativ fuktighet (RF) är ett mått på hur mät-
tad luften är med vattenånga. Hur mycket ånga 
luften innehåller beror av temperaturen. Kall 
luft kan inte innehålla lika mycket vattenånga 
som varm luft.

Fuktreglerande material
Det är viktigt att använda konstruktioner och 
material som säkerställer att fuktproblem und-
viks, så kallad fuktprojektering. Annars finns 
risk för mögeltillväxt i konstruktionen och för 
att byggmaterial avger kemiska gaser till inom-
husluften.
Material med hög fuktupptagningsförmåga i 
väggar och tak jämnar ut luftens relativa fukt-
halt över dygnet. Till exempel kan den fukt 
som en dusch eller tvätt alstrar tas om hand och 

jämnas ut på ett positivt sätt. Tänk på att ett 
materials fuktreglerande egenskaper försvinner 
om du täpper till det med till exempel en akryl-
färg. Välj istället en färg som är släpper igenom 
viss fuktighet, exempelvis en bivaxlasyr eller 
äggoljetempera.

Ventilationssystem
Det finns många olika typer av ventilation. De 
två huvudgrupperna är självdragsventilation 
 eller mekanisk ventilation. Självdragsventilatio-
nen har den fördelen att den är tyst till skillnad 
från den mekaniska. Självdragsprincipen  bygger 
på att tryckskillnaden mellan ute och inne ut-
nyttjas. Sommartid kan skillnaden bli mycket 
liten, därför har ett så kallat fläktförstärkt själv-
drag utvecklats. 

En årstidsanpassad ventilation innebär att man 
stryper luftflödena vintertid och ökar dem 
 sommartid. Framförallt löser denna typ av ven-
tilation det annars vanliga problemet med över-
ventilering vintertid, vilket ger energiförluster 
och torr luft. En samordning av ventilation och 
värmesystem är också viktig

Inomhusklimat

Exempel på fuktreglerande 
material:

Trä, träfiberskivor
Papperstapet
Textilier av naturmaterial
Gips
Trätullcement
Lerbetong, lerputs
Obränt, lättbränt eller kalk-  
haltigt tegel
Lättbetong, betong, kalk- 
och cementputs

20-21 grader är lämplig 
temperatur i bostadsrum. 
Någon grad lägre är lämpligt 
i sovrum och någon grad 
högre i badrum.

Tunga material som tegel kan användas 
för att lagra överskottsvärme. Värmen 
avges när temperaturen i rummet sjunker.

Material som har förmågan att uppta 
och avge vattenånga lagrar över-
skottsfukt från till exempel dusch och 
tvätt och avger den när luftfuktighe-
ten sjunker igen.

Drag uppstår ofta vid 
ventiler. Tänk på place-
ringen av dem!

Högisolerade fönster minskar kallstrål-
ning och bidrar på så sätt till att en 
lägre inomhustemperatur kan hållas.

Val av värmesystem påverkar inom-
husklimatet. Vattenburen värme 
torkar inte ut luften på samma sätt 
som direktverkande el.

Omgivande ytors temperaturer påverkar upplevel-
sen av hur varmt ett rum upplevs. Golvvärme kan 
bidra till att en lägre inomhustemperatur kan hållas 
utan att komforten minskas.

Vid en relativ fuktighet mellan 
40-60 procent är luften som hälso-
sammast.
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Vatten & avlopp
För att du ska kunna bo i ditt hus måste det finnas  ett funge-
rande system för vatten och avlopp. Du kan dessutom behöva 
avleda dagvatten (regn- och dräneringsvatten) från tomten.

Kommunalt VA
Anslutning sker i en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Du 
får själv ordna ledningar mellan förbindelsepunkten och 
huset, det vill säga inom tomten. Kommunen tillhandahål-
ler anslutning av vatten, spillvatten och vissa områden även 
dagvatten.

Spillvattnet transporteras till något av kommunens avlopps-
reningsverk för behandling. Där bryts föroreningarna ned 
och mängden näringsämnen — i form av fosfor och kväve 
— minskas kraftigt innan det renade vattnet släpps ut i ett 
 vattendrag, den så kallade recipienten vilken i Kungsbacka 
 oftast är Kungsbackafjorden. Det slam som uppkommer 
i reningsprocessen är rikt på näringsämnen och organiskt 
 material. För att sluta kretsloppet kalkas slammet och åter-
förs till växtproduktion.

Enskilt VA
Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp får 
du lösa detta genom enskild anläggning eller genom att gå 
samman med grannar i gemensamhetsanläggning.

Vatten kan du få genom att gräva eller borra brunn på tom-
ten. Om du tänker bygga inom ett område där du måste lösa 
vattenfrågan enskilt, bör du förvissa dig om att du kan få vat-
ten av god kvalitet och i tillräcklig mängd innan du börjar 
bygga. Du bör i ett tidigt skede också förvissa dig om att det 

går att anordna en miljöriktig avloppsanläggning.  
Fekalier (fast toalettavfall), urin och spillvatten ska tas om 
hand på ett sätt som inte belastar miljön. Detta kan ske 
på olika sätt. Ett sätt är att ta hand om toalettavfallet i ett 
multrum, där du kan hantera både toalett- och köksavfall 
och sedan använda restprodukten som gödning på din tomt. 
Ett annat sätt är att samla upp urin i en separat tank medan 
 fekalierna hanteras för sig i en slamavskiljare tillsammans 
med bad- disk och toalettvattnet, så kallat BDT-vatten. 

Fekalierna kan också hanteras i ett torrt system med mult-
rum eller liknande. BDT-vatten och eventuell fekaliefraktion 
måste tas omhand i en avloppsanläggning, som normalt be-
står av en slamavskiljare med efterföljande infiltration  eller 
markbädd. För att få anlägga ett enskilt avlopp behöver du 
alltid tillstånd från kommunens förvaltning för Miljö & 
 Hälsoskydd.

Dagvatten
Dagvatten ska du i första hand infiltrera på tomten. Ju min-
dre hårdgjorda ytor du har desto mindre vatten behöver du 
ta hand om. Undvik att samla allt vatten från takytor i en 
 ledning. Försök sprida det över grönytor via till exempel 
stuprörsutkastare. I vissa områden finns anslutningsmöjlighet 
till kommunal dagvattenledning.

Infiltrationsanläggning. Dagvattenhantering
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Boendet — en stor energislukare
Byggnader slukar nästan 40 procent av energianvändningen 
i Sverige. Energin används till hushållsel, uppvärmning och 
varmvatten. I genomsnitt hälften av den energi vi använder 
i husen kommer från el, en fjärdedel kommer från olja och 
resten är i huvudsak biobränsle eller fjärrvärme.

Regeringens miljömål anger att energianvändningen per kva-
dratmeter bostads- och lokalarea ska minska med 20 procent 
till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till 1990. 
År 2020 ska beroendet av fossila bränslen i byggnadssektorn 
vara brutet.

Kungsbacka har satt upp ett miljömål att uppvärmning av 
bostäder inte ska överstiga 90 kwh per kvadratmeter och år. 
Det är tuffare krav än Boverkets gällande byggregler 2009 
som är 110 kwh per kvadratmeter och år. Från årsskiftet 
2009/2010 skärps reglerna för bostäder som inte uppvärms 
med förnyelsebar energi, till exempel el. De som bygger en 
bostad med till exempel eluppvärmning från och med 2010 
ska planera byggnaden så att den inte förbrukar mer energi 
än 55 kwh per kvadratmeter och år.  

Energideklaration
Enligt lagen om energideklaration för byggnader ska energi-
användning och inomhusmiljö för nya byggnader deklareras. 
Även småhus ska redovisas så att uppgifterna finns tillgäng-
liga inför en försäljning. Kontakta Plan & Bygg för mer in-
formation.

Solenergi
Byggnadens form och placering är avgörande för möjlighe-
terna att ta vara på solenergin (se sid 6-7). Det kan ske på 
olika sätt:

•	Genom	att	låta	den	infallande	solinstrålningen	magasine-
ras i en tung byggnadsstomme kan värmen utnyttjas nattetid. 
Den passiva solvärmen kräver inga mekaniska hjälpmedel 
som fläktar, cirkulationspumpar eller liknande.
•	Solfångare	på	taket	omvandlar	solinstrålningen	till	värme	i	

form av varmvatten eller luft.
•	Solceller	på	tak	eller	fasad	ger	elektrisk	ström.	

I vår del av världen kan solfångare/solceller med nuvarande 
verkningsgrad inte på egen hand klara uppvärmningsbeho-
vet. Solenergi tillsammans med biobränslepanna är en bra 
och oftast lönsam kombination.

Ackumulatortank
Det optimala värmesystemet bör kunna lagra insamlad en-
ergi dagtid och avge den som värme nattetid. En möjlighet 
att som småhusägare närma sig detta är lagra energin från till 
exempel solfångare och bränslepanna i en ackumulatortank 
som enklast kan beskrivas som en stor termos. Från ackumu-
latortanken distribueras värmen ut på valfritt sätt - vatten-
burna radiatorer, golvvärme eller via luftburet system - till-
sammans med tappvarmvattnet.

I alla systemlösningar är det lämpligt att ha en elpatron som 
effektgarant. Till ackumulatortanken kan flera energikällor 

El & värme

Hus med hållbar uppvärmning. 1. El från förnyelsebar energikälla. 
2. Solfångare. 3. Luftvärmeväxlare. 4. Spillvattenvärmeväxlare. 5. 
Jordvärme. 6. Ackumulatortank. 7. Ved/Pelletskamin för toppeffektut-
tag 8. Ordentlig isolering. 9. Fönster åt söder.

1
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anslutas, solfångare, bränslepannor och el kan kombineras 
och komplettera varandra. Därigenom får man ett flexibelt 
och mindre sårbart värmesystem.

Värmepump
Frånluftvärmepump är det vanligaste uppvärmningssättet i 
nybyggda småhus idag. Den värmer huset och varmvattnet 
med värmen i frånluften. En förutsättning för frånluftvär-
mepump är att huset har ett styrt ventilationssystem. Även 
berg-, jord- eller sjövärmepumpar är populära och kan un-
der optimala förhållanden klara 90-95 procent av årsbehovet 
av värme och varmvatten. Installation av bergvärmepump 
måste alltid anmälas till kommunens förvaltning för Miljö 
&  Hälsoskydd.

Små vindkraftverk
Mindre vindkraftverk för enstaka bostäder kan uppföras på 
lämpliga platser i kommunen. Bygglov krävs oftast. Kontakta 
Plan & bygg för mer information. 

El
Elpriset kommer fortsätta att stiga under överskådlig tid. 
Både av ekonomiska skäl och av miljöskäl är det därför bra att 
minska den onödiga elanvändningen. För uppvärmningsän-
damål har andra metoder - som fjärrvärme, bränslepanna och 
solfångare - högre verkningsgrad och bättre driftsekonomi. 
Inga hus med direktverkande elvärme bör byggas idag - med 
undantag för passivhus, där elvärmen kan stå för toppeffek-
ten i extrema vädersituationer.

Många elleverantörer tillhandahåller idag så kallad grön el 
genom att till exempel köpa andelar i vindkraftverk motsva-
rande din elanvändning. Man bidrar på det sättet till att en 
större andel förnyelsebar energi används.

Styrsystem
Oavsett val av uppvärmningslösning är ett bra styrsystem av-
görande för att uppnå energieffektivitet och undvika slöseri. 
Ett system med ihoppkopplade radiatorer och temperatur-
mätare kan trimmas in för olika temperaturer i olika rum vid 
olika tider på dygnet. Optimal temperaturkomfort kan upp-
nås och slöseri undvikas.

Energieffektiva byggnader
En sorts energieffektiva byggnader är så kallade passivhus. De 
har ett mycket litet behov av energitillskott för uppvärmning. 
Passivhus åstadkoms genom en kombination av de lösningar 
som beskrivs i den här broschyren; värmemagasinering, vär-
meväxling, solfångare och välgjord isolering. Boverket har en 
kravspecifikation med gränsvärden för vad som får kallas för 
passivhus i olika delar av landet.

Läs mer om värmepumpar och värme-
växlare på: www.svepinfo.se

Principillustration för Luftvärmeväxlare. Värmen i  frånluften värmer 
den inkommande luften innan den lämnar huset. Energiförbrukningen 
kan minska med 50-60 procent.

Kungsbackas allmännyttiga bostadsbo-
lag Eksta har länge varit pionjärer på att 
integrera solenergilösningar i sina hus. 

Se exempel längst bak i broschyren.

Läs mer om passivhus på: 
www.passivhuscentrum.se
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Rivningsavfallet i Sverige uppskattas till cirka tre miljoner 
ton per år varav det allra mesta idag går till återvinning och 
återanvändning.

Minskning av byggavfall
Målet är att bygg- och rivningsavfall inte ska behöva hamna 
på tippen utan så långt som möjligt återanvändas eller åter-
vinnas. Exempel på åtgärder för att redan vid projekteringen 
minska bygg- och rivningsavfall är:

•	Välj	material	med	lång	livslängd	och	bygg	hus	som	håller	
länge.
•	Välj	material	och	som	kan	återbrukas	och	återvinnas,	fram-
förallt naturmaterial utan synte-
tiska tillsatser som natursten, trä, 
tegel, lera, halm, lin, hampa och 
vass.
•	Undvika	blandmaterial	som	inte	
kan källsorteras.
•	Vid	projektering	skilja	byggnads-
delar med olika livslängd, så att in-
stallationer lätt kan bytas.

Rivning
Vid rivning bör man inventera objektet och planera rivning-
en noga. Selektiv rivning, då rivningsmaterialet källsorteras i 
deponimassor och återvinningsmaterial, sparar både pengar 
och miljö. Det är dyrt att bli av med osorterat containerin-
nehåll. Restprodukter ska källsorteras på platsen. 

Farligt avfall
Farliga ämnen och produkter måste sorteras för sig och tas 
om hand enskilt. Exempel på sådana ämnen är kvicksilver 
i exempelvis lysrör och termometrar, bly i rörskarvar, elrör, 
kabelskydd med mera. PCB i fasadfogar och kondensatorer. 
CFC-gas eller freon i kylskåp och frysar. Kadmium kan fin-
nas i plaströr, plastgolv och våtrumstapeter.

Källsortering
Allt avfall ska sorteras. Trä, plast och papper bör i första hand 
återvinnas och i andra hand användas som energiråvara. Ma-
terialet måste vara rensat från andra ämnen, det kan då an-
vändas för att tillverka bland annat isolermaterial, ljuddäm-
pande mattor med mera.

Järn och annat metallskrot kan för det mesta återvinnas ge-
nom att smältas ned till nya produkter. Tegel, sand, sten och 
bruksrester används med fördel som fyllnadsmaterial. Betong 
måste vara fri från föroreningar.

Vid selektiv rivning kan tegel, takpannor, fönsterkarmar och 
liknande säljas till återanvändning.

Kommunens källsortering
Bygg- och rivningsavfall kan läm-
nas på Barnamossens avfallsanlägg-
ning. Hushåll och företag kan lämna 
sorterat bygg och rivningsavfall på 
någon av kommunens återvinnings-
centraler. Maxlast är en personbil 
med släp eller en pickup.

Bygg- och rivningsanmälan
Enligt plan- och bygglagen ska rivningsanmälan inlämnas 
till byggnadsnämnden senast tre veckor innan rivningen ska 
påbörjas. Rivningsanmälan krävs alltid vid rivning av alla 
byggnader utom komplementbyggnader.

Återanvända rivningsmaterial
Vid nybygge kan material som omhändertagits vid selektiv 
rivning användas istället för nytt material. Återanvända dör-
rar, fönster, tegel, virke och smidesdetaljer har en historia och 
vacker patina. De kan köpas från så kallade återbrukshand-
lare.

Rivning, återvinning & återanvändning
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Goda exempel från Kungsbacka med omnejd

Förlanda Klockargård
14 lägenheter i sex hus orienterade längs en bygata. 
Gemensamhetshus, växthus och egna odlingslotter 
vid husen. 92 kvm solfångare, biobränslepanna, acku-
mulatortank, värmeväxlare, kompost och välisolerade 
byggnader är några av inslagen i Ekstas ekoby i För-
landa Kyrkby som uppfördes 1992.

Ekobyn i Alafors
Ekobyn i Alafors utanför Anneberg uppfördes av 
Sverigehuset våren 2005 och består av 27 lägenheter 
med urinseparerade avlopp,  uppvärmning via förny-
elsebara energikällor på ett energisnålt sätt och miljö-
vänliga material i konstruktionen.

Förskola i Fjärås
Prästgårdsängens förskola i centrala Fjärås uppfördes 
av Eksta och startade hösten 2008. Förskolan är unik 
eftersom den är Sveriges energieffektivaste förskola. 
Huset är byggt efter passivhusmodellen vilket innebär 
att den har mindre behov av tillförd energi. Värmen 
kommer alltså till stor del från barn, personal och den 
värme som maskiner alstrar, till exempel kyl och frys.
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Passivhus i Frillesås
Tre fristående tvåplanshus med totalt tolv lägenheter 
uppförda av Eksta i centrala Frillesås. Byggnaderna 
är uppförda enligt passivhusnormer, mycket täta och 
välisolerade. Bostäderna saknar traditionella upp-
värmningssystem och återanvänder istället den värme 
som produceras av de boende. En värmeväxlare åter-
för värme från ventilationsluften. Vid behov används 
även vattenburen värme som värms av solfångare.

Sommarhus i Flamsnäs i Åsa
Längst ut i Vassbäck ligger ett område med grå som-
marhus på naturliga avsatser i terrängen. Byggna-
derna är välplacerade i miljön. De är ytsnåla och tar 
lite mark i anspråk. Inpassningen i naturmarken gör 
Flamsnäs till ett bra exempel på hur mötet mellan 
byggnad och natur kan gestaltas.

Rydebacke by i Ubbhult
Husen i ekobyn i Ubbhult är byggda av trä, lera, te-
gel, jord och halm. Urinseparerade toaletter där uri-
net kommer till användning på granngården. Bad-, 
disk- och tvättvatten renas i växthus vid varje hus. 
Energisnåla lösningar som jordrörsventilerade skaf-
ferier istället för kylskåp. Uppvärmning av husen med 
solenergi, biobränsle och ackumulatortank. De första 
husen stod färdiga 1996. Ubbhult ligger cirka tre mil 
öster om Kungsbacka.
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Naturum Fjärås bräcka
Café- och informationsbyggnaden i anslutning till 
naturreservatet Fjärås Bräcka. Trästomme och vege-
tationsbeläggning på taket samt toaletter med urin-
separeraring. Byggnaden smälter väl in i naturen på 
platsen. Den uppfördes av Naturvårdsverket och 
kommunen och färdigställdes 2005.

Annebergs gård
Huvudbyggnaden är från mitten av 1800-talet, de två 
andra bostadshusen från 1930-talet respektive 1995. 
Husen är idag ombyggda till lägenheter. Uppvärm-
ning med bergvärme och extra värmekälla i form av 
kakelugn eller kamin i varje lägenhet. Vid ombyggna-
den av de äldre husen och nybygget har endast tradi-
tionella byggmaterial och en del återanvänt material 
använts. 

Båt- och sjöfartsmuséet i Onsala
Byggnaden uppfördes 1998-2000 till ungefär tre 
 fjärdedelar av återanvänt byggnadsmaterial. Stom-
men kommer från en före detta ekonomibyggnad 
från Kungsäter i Varbergs kommun. En stor del av 
det  övriga byggnadsmaterialet togs från det nedmon-
terade militärförrådet vid Tingberget i Kungsbacka.
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www.boverket.se 
Boverket.

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket.

www.kemi.se
Kemikalieinspektionen.

www.energimyndigheten.se
Energimyndigheten.

www.omboende.se
Konsumentverkets information om rättigheter och 
 skyldigheter när du anlitar hantverkare.

www.byggabodialogen.se
Ett samarbete mellan företag, kommuner och myndig-
heter.

www.folksam.se/testergodarad
Försäkringsbolaget Folksams byggmiljöguide.

www.friskbostad.nu
Frisk Bostad är en miljömärkning i samarbete mellan 
Hyresgästföreningen, HSB och Villaägarnas Riksförbund.

www.kretsloppsradet.com
Kretsloppsrådet är byggsektorns samarbetsorganisation för 
ett uthålligt kretsloppssamhälle.

www.svensksolenergi.se
Branschförening för företag och forskning inom solenergi.

www.passivhuscentrum.se
Passivhuscentrum är ett samarbete mellan Västra 
 Götalandsregionen och Alingsås kommun vilket samlar 
 kompetenser, regionala aktörer och leverantörer inom 
Västra Götaland.

www.energilexikon.nu
Branschorganisationen Svensk Energis förklaringar av ord 
och begrepp.

www.svepinfo.se
Branschorganisationen Svenska värmepumpföreningen.

www.byggahus.se 
Informationsportal för husbyggande.

www.byggigen.se
Ekonomisk förening med syfte att koppla ihop säljare och 
köpare av återvunnet byggmaterial.

www.alternativ.nu
Diskussionsforum för självförsörjning, småskalig odling, 
ekologiskt byggande och hantverk. 

www.trabyggnadskansliet.se
Ett samarbete mellan skogsindustrierna, trä- och möbel-
industriförbundet, skogs- och träfacket samt 
Näringsdepartementet.

Länkar

Den här broschyren gavs ut av förvaltningen för Plan & Bygg första gången 2000. Denna uppdaterade version utkom 2009.
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Den här broschyren vänder sig till dig som
planerar att bygga hus och vill göra det så 
miljö anpassat som möjligt. Här finner du 
inspiration och tips om vad man kan tänka på 
för att göra sitt husbygge miljövänligt på både 
kort och lång sikt.

Att bygga miljöanpassat är inte bara bra 
för miljön utan också för den egna hushålls-
ekonomin. Minskad energiförbrukning, färre 
sjukdomar och längre hållbarhet är några av 
vinsterna med miljöanpassade hus. 

Kungsbacka kommun l Plan & Bygg l 434 81 Kungsbacka l 0300-83 40  00
plan.bygg@kungsbacka.se l www.kungsbacka.se


