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Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 a § och 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 a §1 I denna förordning avses med
energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av
en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten
som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt,
klimatskärm: en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det
inre av en byggnad från omvärlden när det gäller sådant som temperatur,
ljud och fuktighet,
primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling, och
system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som är
driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll
som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens
installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den
manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande
övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och
möjliggör kommunikation.

3 kap.
14 §2 För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering
som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska
en byggnad
1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket
hög grad kommer från förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per energibärare
som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem
som inte är fossilbränslebaserade,
2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och
3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering.
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Senaste lydelse 2020:274.
Senaste lydelse 2016:1249.
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Första stycket gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet och för vilka
det finns särskilda skäl för undantag från kraven.
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Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.
På regeringens vägnar
PER BOLUND
Johan Ndure
(Finansdepartementet)
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