
 
 

9. Omfattning av byggdelar  
 

Datum: 

2020-05-15 

Rev 1: 2020-12-07 

Rev 2: 2022-02-01 

Rev 3: 2022-12-01 

 

Anvisningskrav: 

Klimatberäkningen ska inkludera byggdel 1–8 enligt anvisning 7 samt byggdel 9 

uppdelat på A5.2-A5.5. Schabloner kan användas enligt separat anvisning för byggdel 1, 

7, och 8 samt för delar i byggdel 2 som inte inkluderas i lagen om klimatdeklarationer.  

Förtydligande gentemot lag om klimatdeklarationer: 

För beräkning enligt den lagstadgade klimatdeklarationen ska klimatskärm, bärande 

konstruktionsdelar och innerväggar inkluderas. I Boverkets handbok finns närmare 

förtydliganden av vad detta inkluderar. Tolkning översatt till SBEF-byggdelar är att 

byggdel 24, 26–29 samt byggdel 3–6 omfattas av lagen om klimatdeklaration. 

Integrerade solceller ska inkluderas i deklarationen även om dessa kan anses tillhöra en 

annan byggdel, se tabell i anvisning 7. 

Förtydligande gentemot renoverings- och ombyggnationsprojekt: 

Byggdelar som inte omfattas av aktuellt renovering- och/eller ombyggnationsprojekt 

kan exkluderas från beräkningen. Det ska då tydligt framgå varför dessa byggdelar inte 

inkluderats. Då byggdel 7–8 inkluderas i beräkningen ska dessa beräknas på samma sätt 

som övriga byggdelar. Schablon får endast användas om omfattningen kan jämföras 

med nyproduktion. 

Redovisning:  

De SBEF-byggdelar (enligt SBEF Byggdelstabell specificerad i separat anvisning) som är 

inkluderade i beräkningen ska redovisas. Separat redovisning görs för omfattning enligt 

klimatdeklarationslagen.  

För användning och redovisning av schabloner se separat anvisning.  

 

Bakgrund/kommentar:  

-  
 

Referenser:  

Boverket (2021). Byggdelar som ingår. 

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/byggdelar-som-ingar/  

Hämtad 2022-01-18. 

  

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/byggdelar-som-ingar/


 
 

Äldre versioner 
9. Omfattning av byggdelar  

 

Datum: 

2020-05-15 

Rev 1: 2020-12-07 

Rev 2: 2022-02-01 

 

Anvisningskrav: 

Klimatberäkningen ska inkludera byggdel 1–8 enligt SBEF:s byggdelstabell samt 

byggdel 9 uppdelat på A5.2-A5.5. Schabloner kan användas enligt separat anvisning för 

byggdel 1, 7 och 8 samt för delar i byggdel 2 som inte inkluderas i lagen om 

klimatdeklarationer.  

Förtydliganden gentemot lag om klimatdeklarationer: 

För beräkning enligt den lagstadgade klimatdeklarationen ska klimatskärm, bärande 

konstruktionsdelar och innerväggar inkluderas. I Boverkets handbok finns närmare 

förtydliganden av vad detta inkluderar. Tolkning översatt till SBEF-byggdelar är att 

byggdel 24, 26–29 samt byggdel 3–6 omfattas av lagen om klimatdeklaration. 

Integrerade solceller ska inkluderas i deklarationen även om dessa kan anses tillhöra en 

annan byggdel, se tabell i anvisning 7. 

Redovisning:  

De SBEF-byggdelar (enligt SBEF Byggdelstabell specificerad i separat anvisning) som är 

inkluderade i beräkningen ska redovisas. Separat redovisning görs för omfattning enligt 

klimatdeklarationslagen.  

För användning och redovisning av schabloner se separat anvisning.  

 

Bakgrund/kommentar:  

-  
 

Referenser:  

Boverket (2021). Byggdelar som ingår. 

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/byggdelar-som-ingar/  

Hämtad 2022-01-18. 

  

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/gor-sa-har/byggdelar-som-ingar/


 
 

 
 

9. Omfattning av byggdelar  
 

Datum: 

2020-05-15 

Rev 1: 2020-12-07 

 

Text: 

Beräkningen ska omfatta alla byggdelar 2-8 (enligt SBEF Byggdelstabell specificerat i 

separat anvisning) samt byggdel 9 uppdelat på A5.2-A5.5.  

Schabloner kan användas enligt separat anvisning.  
 

Redovisning:  

De byggdelar som är inkluderade i beräkningen ska specificeras.  

 

Bakgrund/kommentar:  

Anvisningen grundar sig på byggdelsomfattningen enligt Boverkets lagförslag där 

schabloner kan användas för de delar som inte innefattas.  
 

Referenser:  

-  
 
  



 
 

 
9. Omfattning av byggdelar  

 

Datum: 

2020-05-15 

 

Text: 

Beräkningen ska omfatta alla byggdelar (enligt SBEF Byggdelstabell specificerat i separat 

anvisning) förutom 0 Sanering och rivning, 1 mark samt 9 gemensamma arbeten. 

Schabloner kan användas enligt separat anvisning.  
 

Redovisning:  

De byggdelar som är inkluderade i beräkningen ska specificeras.  

 

Bakgrund/kommentar:  

Anvisningen grundar sig på byggdelsomfattningen enligt Boverkets lagförslag där 

schabloner kan användas för de delar som inte innefattas.  
 

Referenser:  

-  
 

 


