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DANDERYDS
KOMMUN

Miljöanpassat byggande
i Danderyds kommun

Denna skrift är tänkt som ett stöd till dig som vill göra 
miljömedvetna val när du ska bygga nytt eller bygga 
om i Danderyds kommun.

När du bygger om och bygger nytt så kan du genom medvetna val 
minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling.

Detta gör du genom att bygga energieffektivt och undvika onödiga 
material som kan skada miljö och hälsa. Samtidigt så kan du på 
sikt spara pengar, hälsa och miljö.
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Hållbart och miljöanpassat byggande
När du bygger om och bygger nytt så kan du genom med vetna
val minska miljöpåverkan. Bygg energieffektivt och undvik onö diga 
material som kan vara till skada för miljö och hälsa så kan
du samtidigt på sikt spara pengar, hälsa och miljö.

Tänk på att Boverkets byggregler anger en lägsta
ambitionsnivå kring vad som är tillåtet att bygga.

Utvecklingen har gått snabbt när det gäller utbudet av
miljövänliga alternativ vid byggande. Nu är det lättare att hitta 
och köpa alltifrån giftfria material, gröna tak, solpaneler till 
nyckelfärdiga passivhus. 

Ta del av rekommendationer och tips i denna skrift om
miljöanpassat byggande.

Mer information finns samlat på:
www.danderyd.se/byggande

Nollenergihus och passivhus är hus 
som har en hög komfort, god  kvalitet, 
använder minimalt med energi och har 
små koldioxidutsläpp och små energi-
förluster.

Ett Nollenergihus levererar dessutom lika mycket, eller mer
energi per år som det använder. 

Det viktigaste är låga värmeförluster. Detta säkras med ett krav 
på maximalt värmeförlusttal (VFT), som är den värmeeffekt som 
byggnaden avger när det är som kallast ute.

De svenska kriterierna för nollenergihus och passivhus ges ut
av Sveriges Centrum för Nollenergihus www.nollhus.se
och de internationella kriterierna för passivhus finns på
www.passiv.de
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Energihushållning
Energieffektiva byggnader är en bra 
investering som skapar långsiktig håll-
barhet. Genom att ställa krav på ener-
gieffektivitet vid ny- och ombyggnation, 
minskas klimatpåverkan och energikost-
nader.

Den merkostnad du lägger ner vid ny-
byggnad för bättre isolering och energi-
utrustning vinner du igen genom mins-
kad energikostnad och bättre komfort.

Om du renoverar en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad, finns det möjlighet att 
varsamt energieffektivisera och minska 
miljöpåverkan.

 Rekommendationer
• Följ kriterierna för 

nollenergihus/passivhus (FEBY 12) 

• Byggnaderna ansluts till fjärrvärme 
där det finns tillgängligt 

• Byggnadens takyta och fasad an-
vänds om möjligt för solenergipro-
duktion. Solkarta finns på 
www.danderyd.se/solkarta 

• Välj bästa tillgängliga energiklass för 
vitvaror och belysning 

• Vid renovering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader finns tips att få 
genom Byggnadsvårdsföreningen
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Materialval

Det har stor betydelse vilka material som används vid byggna-
tion. Materialen byggs in och finns kvar under en lång tid. Det är 
viktigt att undvika material som kan vara skadliga för hälsan och 
som påverkar miljön negativt. Det finns materialdatabaser och 
miljömärkningar för att göra det enklare för dig att välja giftfria 
material.

 Rekommendationer
• Material som används finns med i 

materialdatabas eller miljömärkning, 
exempelvis: BASTA, Svanen, 
EU-blomman, Folksams byggmiljöguide, 
Forest Stewardship Council (FSC) 

• Giftfria och lågemitterande material och konstruktioner 
rekommenderas 

• Välj FSC märkta trävaror och undvik tryckimpregnerat virke

5. 
Välj 

energikälla

4. 
Visa och reglera

3. 
Utnyttja solenergi

2. 
Minimera elbehovet

1. 
Minimera värmebehovet

Kyotopyramiden visar prioritetsordning för energieffektiv
projektering och renovering.
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Materialdatabaser
 
BASTA
byggsektorns system för att fasa ut 
användningen av särskilt farliga
kemiska ämnen från kemiska produk-
ter och byggvaror. I databasen finner 
du bygg- och anläggningsprodukter 
som klarar BASTA:s krav på kemiskt 
innehåll. www.bastaonline.se

Svanen
Nordens officiella miljömärke och 
det drivs på uppdrag av regeringen. 
www.svanen.se
 
EU Ecolabel
EU:s officiella miljömärkning.
www.ecolabel.eu

Exempel på produkter där det är
viktigt att kontrollera miljö- och
hälsopåverkan:

• Tryckimpregnerat trä
• Bindemedel och bruk
• Skivmaterial
• Keramiska varor
• Golvvaror
• Isoleringsmaterial
• Innertak- och väggsystem
• Tätskiktssystem
• Färgvaror
• Tak- och väggbeklädnader
• Dörrar, fönster och glasvaror
• Elinstallationsmaterial
• Kemisk-tekniska varor



6

Sund inomhusmiljö

Vi tillbringar större delen av livet inomhus samtidigt som en del 
byggnader orsakar hälsoproblem, framförallt när det gäller fukt, 
mögel och höga ljudnivåer. Därför är det viktigt att skapa en god 
inomhusmiljö när man bygger om och bygger nytt.

 Rekommendationer
• Inför tekniskt samråd upprättas ett fuktskyddsprogram 

• Byggnaden utrustas med utrustning för att uppnå god 
partikelavskiljning, exempelvis med filter i fläktaggregat 

• Följ Världshälsoorganisationens (WHO) referensvärde för 
radon på 100 Bq/m3 luft 

• Önskas hög ljudstandard, följ Ljudklass A eller B enligt SIS, 
Svensk Ljudklassningsstandard.
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Hållbara transporter

Trafiken står för de största utsläppen till 
luft i Danderyds kommun. I byggske-
det finns möjlighet att samordna trans-
porterna för att minska miljöpåverkan. 
Förbered gärna utrymmen för cykel och 
passa på att dra fram el för laddning av 
elfordon.
 
 Rekommendationer
• Minimera och samordna transporter 

i byggskedet 

• Förbered utrymmen för cyklar 

• Dra fram el för laddning av eldrivna 
fordon
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Biologisk mångfald

Danderyds kommun har en rik natur som finns både bland bebyg-
gelse och i naturområden. Vi har ett av landets mest exklusiva 
ek- och tallskogsområden som framförallt är spridd på villatomter. 
En lång rad hotade djur och växter finns i dessa skogsområden och 
därför spelar det roll för växt- och djurlivet hur trädgårdar anläggs 
och vad man väljer för trädgård.

Att bevara framförallt äldre, ofta mycket gamla träd på tomten, 
bidrar mycket till att bevara hotade arter i kommunen. Både tall 
och ek hyser fåglar men framförallt sällsynta insekter och märk-
liga vedsvampar. Det betyder väldigt mycket för den biologiska 
mångfalden om naturtomter sköts varsamt eller återskapas vid 
anläggningsarbete.

Det är viktigt att bevara naturen genom att gå varsamt fram 
vid anläggning, grävande och byggande. Det är även möjligt att 
förbättra förutsättningen för biologisk mångfald genom att mini-
mera hårdgjorda ytor och använda lokala arter vid nyplantering. 
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 Rekommendationer
• Bevara gärna naturpartier på tomten 

och framförallt äldre träd vid nyan-
läggning av trädgård. 

• Anlägg gärna ängsytor och buskage 
i anslutning till centrala gräsmat-
tor. Det finns idag ett stort utbud av 
svenskt ängsfrö och växtmaterial i 
handeln. 

• Tänk på att hälften av trädet finns 
under mark. Vid grävning kring 
rötter kan det vara nödvändigt att 
gräva för hand för att undvika 
skador. En avsliten rot kan orsaka 
trädets död flera år senare. Även 
pålagrad jord i tjockare skikt och 
täta markbeläggningar kan kväva 
rötter.  

• Konsultera gärna certifierad arborist 
om tveksamhet uppstår kring träd 
och anläggningsarbeten. 

• Följ kommunens riktlinjer angående 
fällning av träd. Information finns på 
www.danderyd.se/natur 

• Funderar du på att anlägga 
växtbeklätt tak så finns konkreta 
råd i en handbok på 
www.gronatakhandboken.se
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Dagvatten

Vatten som ansamlas på hårdgjorda ytor, såsom asfalterade
vägar och parkeringar leds via dagvattnet ut i Edsviken, Stora 
eller Lilla Värtan. Dessa kustvattenområden klarar idag inte
gällande miljökvalitetsnormer. Därför bör vattnet renas så långt 
som möjligt innan det leds ner i dagvattensystemet.

En hållbar dagvattenhantering låter vattnet rinna mot växt-
klädda genomsläppliga ytor där näringsämnen återförs till det
lokala kretsloppet istället för att ledas till sjön med övergöd-
ningsproblem till följd.
 
 Rekommendationer
• Följ kommunens styrdokument för dagvattenhantering  

• Undvik att placera byggnaden i en lågpunkt 

• Vattnet bör i första hand ledas till genomsläppliga ytor 
med växtlighet  

• Gröna tak rekommenderas för att fördröja vattnet

Dagvattenpolicy

1. Undvik ämnen som bidrar till att förorena dagvattnet
2. Infiltrera nära källan
3. Fördröj nära källan
4. Rena nära källan
5. Öppen avrinning
6. Rening av dagvattnet ska ske genom sedimentation innan 

det når recipienterna.

www.danderyd.se/dagvatten
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Gör plats för avfall

Vid ny- och ombyggnation är det bra att tänka på att planera 
utrymmen för hushållets avfallshantering. Det behövs beredas 
plats såväl inomhus som utomhus. 

Enligt lag ska avfallslämnaren sortera sitt avfall i flera fraktio-
ner. Förpackningar och tidningar får inte läggas bland de vanliga 
hushållssoporna. 

Många kommuninvånare sorterar även sitt matavfall. Det är bra 
för miljön och ger även en lägre avgift för avfallshämtningen. 

 Rekommendationer
Inomhus
• Förbered utrymmen för att sortera avfall i olika fraktioner, 

till exempel under diskbänken.

Utomhus/soprum
• Se till så att det finns gott om utrymme mellan och 

runt om kärlen.  

• Platsen för kärlen samt vägen dit ska vara hårdgjord 
och utan trösklar eller kanter. 

• Dragvägens lutning får inte överstiga 1 meters höjdskillnad 
på sträckan 12 meter (1:12).

Tänk på att alltid 
samråda med
kommunens
avfallsenhet
eller kommunens 
avfallsentreprenör 
Suez innan du
bygger om. 
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Klimatanpassning

Den pågående klimatförändringen kommer 
på sikt att påverka Danderyds kommun 
i form av stigande havsnivåer, återkom-
mande värmeböljor, ökad frekvens av 
skyfall och detta kan leda till problem för 
hälsa, artförflyttning och stora samhälls-
kostnader.

När vi bygger nytt är det viktigt att vi 
förbereder oss för dessa nya förhållanden 
och samtidigt minimerar växthusgasut-
släppen och bevarar de skyddande eko-
systemtjänster som naturen ger oss.
 
 Rekommendationer
• Grundläggningsnivå över normalvat-

tennivån bör vara minst 3 meter 

• Undvik att bygga i lågpunkter där risk 
finns för översvämning 

• Använd konstruktionsmaterial som 
binder koldioxid, exempelvis träkon-
struktioner  

• Anlägg växtbeklätt tak med väl tilltagen 
tjocklek för att fördröja dagvatten vid 
regn samt ge ett behagligt inneklimat 

• Bygg solavskärmning på solsidan så 
minskar överskottsvärmen på somma-
ren  

• Bevara träd och vegetation för att 
utjämna mikroklimatet och minska be-
hov av kyla och värme i byggnaden
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När Danderyds kommun bygger

Kommunfullmäktige har beslutat att ”All nybyggnation av offent-
liga byggnader inom kommunen ska vara Nära nollenergibygg-
nader”. Detta uppnås genom att FEBY:s riktlinjer för passivhus 
följs. Ett exempel på en Nära nollenergibyggnad som kommunen 
byggt är Skogsgläntans förskola.

Kommunfullmäktige har även beslutat att all byggnation som 
upphandlas av kommunen ska om möjligt följa Upphandlings-
myndighetens avancerade kriterier.

Kommunen ställer krav i alla större om- och nybyggnadsprojekt 
att material och installationer ska vara fria från miljö- och hälso-
farliga ämnen. Kontroller av byggmaterial sker med databas från 
Sunda Hus, BASTA, Byggvarubedömningen eller annat likvärdigt 
system. 

I byggskedet ställs exempelvis krav på miljöplan, källsortering 
av restprodukter och rivningsavfall samt åtgärder för att mini-
mera buller, damm och begränsa miljöstörande utsläpp.
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DANDERYDS
KOMMUN

Läs mer om miljöanpassat byggande

Energieffektiva byggnader
Nollenergihus och FEBY: www.nollhus.se/feby-12

Passivhaus Institut: www.passiv.de

Ekohus: www.ekohus.nu

Energi- och klimatrådgivningen: www.energiradgivningen.se

Energieffektiv renovering: www.byggnadsvard.se

Sunda materialval & Miljömärkning
BASTA: www.bastaonline.se

Folksams byggmiljöguide: www.byggmiljoguiden.se

Byggvarubedömningen: www.byggvarubedomningen.se

SundaHus: www.sundahus.se

Forest Stewardship Council (FSC): www.fsc.org

Svanen: www.svanen.se

Bra miljöval: www.bramiljoval.se

EU-ecolabel: www.ecolabel.eu

Sweden Green Building Council: www.sgbc.se

Gröna tak: www.gronatakhandboken.se

Informationscentrum för
Hållbart byggande www.ichb.se

Danderyds kommun
Samlad information om
miljöanpassat byggande: www.danderyd.se/byggande

Solkartan: www.danderyd.se/solkarta

Kontakt: jonas.qvarfordt@danderyd.se


