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Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har
genomförts.1
Med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ plan- och byggförordningen (2011:338)
föreskriver Boverket i fråga om verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och
allmänna råd följande
dels att avsnitt 6:742 ska upphöra att gälla,
dels att allmänna rådet till avsnitt 6:7412 ska ha följande lydelse,
dels att tabell 9:2a till avsnitt 9 ska ha följande lydelse,
dels att övergångsbestämmelserna till avsnitt 9 till Boverkets föreskrifter
(2017:5) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
ska ha följande lydelse.
6:74122 Rumsvärmare

Från byggnader med rumsvärmare får utsläppen av kolmonoxid (CO) uppgå till
högst de värden som anges i tabell 6:7412. Verkningsgraden vid nominell effekt
får inte vara lägre än vad som anges i tabellen.
Tabell 6:7412

Högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåer
på lägst tillåtna verkningsgrad
CO
vol. % (max)
Värdena gäller för torr
gas vid 13 % O2

Verkningsgrad
% (min)

Braskaminer

0,12 vol.%

65 %

Pelletseldade kaminer

0,024 vol.%

79 %

Kökspannor

0,12 vol.%

65 %

Köksspisar

0,12 vol.%

65 %

Insatser

0,12 vol.%

65 %

Allmänt råd
Bestämning av utsläpp av CO från rumsvärmare samt av verkningsgraden
bör utföras enligt SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809, SSEN 12815 och SS-EN 13229.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om
ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster.
Informationsförfarande har genomförts avseende det allmänna rådet i avsnitt 6:7412.
2
Senaste lydelse BFS 2017:5.
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Tabell 9:2a

Högsta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning,
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt
luftläckage, för småhus, flerbostadshus och lokaler.
Energiprestanda
uttryckt som
primärenergital
2
(EPpet) [kWh/m
Atemp och år]

Installerad eleffekt Genomsnittlig
för uppvärmning
värmegenom(kW)
gångskoefficient
2
(Um) [W/m K]

Klimatskärmen
s
genomsnittliga
luftläckage vid
50 Pa tryck2
skillnad (l/s m )

Bostäder
Småhus

90

4,5 +
1)
1,7 x (Fgeo – 1)

0,40

Enligt avsnitt
9:26

Småhus
där Atemp är
mindre än
2
50 m

Inget krav

Inget krav

0,33

0,6

Flerbostads
hus
Lokaler

85

4)

4,5 +
1), 5)
1,7 x (Fgeo – 1)

0,40

Enligt avsnitt
9:26

Lokaler

80

2)

4,5 +
1), 3)
1,7 x (Fgeo – 1)

0,60

Enligt avsnitt
9:26

Lokal där
Atemp är
mindre än
2
50 m

Inget krav

Inget krav

0,33

0,6

1)

2)

3)

4)

5)

2

Tillägg får göras med (0,025 + 0,02(Fgeo -1)) x (Atemp – 130) då Atemp är större än 130 m2. Om
den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av
installerad eleffekt.
Tillägg får göras med 70 x (qmedel – 0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen av
utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika
uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/s per
m2.
Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp då uteluftsflödet av utökade
kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m 2 i temperaturreglerade utrymmen.
Där q är det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. Om den geografiska
justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.
Tillägg får göras med 70(qmedel – 0,35) i flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och
som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst
35 m2 vardera och qmedel är uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen överstiger 0,35 l/s
per m2. Tillägget kan enbart användas på grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen
som badrum, toalett och kök och får högst tillgodoräknas upp till 0,6 l/s per m 2.
Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp i flerbostadshus där Atemp är 50
m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en
boarea om högst 35 m2 vardera. Tillägget kan enbart användas då det maximala
uteluftsflödet vid DVUT i temperaturreglerade utrymmen q överstiger 0,35 l/s per m2 på
grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen som badrum, toalett och kök. Om den
geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av
installerad eleffekt.
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1. Denna författning3 träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Såvitt avser avsnitt 9 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före
den 1 januari 2019,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari
2019,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den
1 januari 2019.
3. För övriga avsnitt får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före
den 1 juli 2018,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2018,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den
1 juli 2018.

1. Denna författning träder i kraft, i fråga om avsnitt 6:7412, avsnitt 9
tabell 9:2a och övergångsbestämmelsen till avsnitt 9 till Boverkets föreskrifter
(2017:5) om ändring i verkets byggregler (2011:6), den 1 april 2018.
2. Genom författningen upphör avsnitt 6:742 att gälla den 26 september 2018.
På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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