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Abstract 
During 2007 the property Ösby 1:54 was purchased by Dipart in Linköping, a subsidiary of 
the company Dipart Entreprenad AB. The property located at Mariagatan 9 in Gustavsberg 
was already then in a bad condition. Today, the plan is that various measures should be taken 
in order to, as a minimum degree, maintain an acceptable living standard. 
 
The purpose of this thesis is to provide data that will help the property owner to decide what 
measures could be taken and what measures are necessary and if the apartments should 
remain as rental apartments or if they are to be converted into condominiums. With the help 
of a technical description of the house, a careful examination of the energy needs for the 
house and studied laws and rules, four potential options are to be examined. Finally, these 
options will be compared in order to be able to present the advantages and disadvantages for 
each of them with regard to the technical, legal and economic conditions. 
 
The study consists in investigating and constructing a technical description of the building 
where everything from the foundation to the windows to the roof has been considered and 
various damages and flaws are presented and an action plan is developed. Also the need for 
heating is thoroughly accounted for in order to be able to appreciate both the operating and 
energy costs and also to determine what a potential profit might be. 
 
Furthermore, the legal aspects have been discussed where we mainly focused on answering 
questions about the different options. Since the area that the house is located in is declared to 
be of national interest, there is in addition to the ordinary laws and rules related to 
construction and conversion also certain other special regulations to take into account. 
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Sammanfattning 
Under år 2007 köptes fastigheten Ösby 1:54  av Dipart i Linköping, dotterbolag till företaget 
Dipart Entreprenad AB. Fastigheten som ligger på Mariagatan 9 i Gustavsberg, befann sig 
redan då i ett dåligt skick. Tanken är nu att olika åtgärder skall vidtas för att huset skall, som 
minsta grad, erhålla en god boendestandard.  

 
Syftet med denna uppsats är att ta fram underlag som skall hjälpa fastighetsägaren att besluta 
om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas och vilka åtgärder som är nödvändiga och om 
lägenheterna skall kvarstå som hyresrätter eller om de ska omvandlas till bostadsrätter. Med 
hjälp av en teknisk beskrivning på huset, en noggrann undersökning av energibehovet för 
huset samt studerade lagar och regler kommer fyra potentiella alternativ att granskas. 
 
Avslutningsvis kommer dessa alternativ att jämföras för att sedan kunna redovisa för deras 
respektive för- och nackdelar med hänsyn tagen till de tekniska, juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna. 
   
Arbetet har bestått i att undersöka och uppföra en teknisk beskrivning av byggnaden där allt 
från grunden till fönster till taket behandlas och olika skador och brister redogörs för och en 
åtgärdsplan tas fram. Därefter har uppvärmningsbehovet grundligt redovisats för att på så sätt 
kunna uppskatta både vad det gäller drift- och energikostnader och även för att kunna avgöra 
vad en eventuell vinst skulle kunna bli. Vidare har de juridiska aspekterna behandlats där vi 
huvudsakligen riktat in oss på att besvara frågor gällande de olika alternativen. Med juridiken 
som vägledning har vi besvarat bland annat följande frågor: 
 
Vilka åtgärder får vidtas? 
Får man höja hyrorna på hyresrätterna? 
Vad krävs för att omvandla hyresrätterna till bostadsrätter? 
 
Då området som huset är lokaliserat till är förklarat vara av riksintresse finns det förutom de 
vanliga lagarna och reglerna kring till- och ombyggnad, även vissa föreskrifter enligt 
kulturminneslagen att ta hänsyn till. 
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Förord 
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civilingenjörsutbildningar på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungliga Tekniska 
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Förkortningar 

 

BRL Bostadsrättlagen (1991:614) 

 

HL Hyreslagen, 12 kap. JB 

 

JB Jordabalken (1970:994) 

 

KML Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

 

OmbL Lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 

eller kooperativ hyresrätt 

 

PBL Plan- och bygglagen (1987:10) 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund och syfte 

Dipart i Linköping AB, som är ett dotterbolag till företaget Dipart Entreprenad AB, äger 

fastigheten Ösby 1:54 i Gustavsberg sedan 2007. Huset köptes i väldigt dåligt skick och man 

har nu för avsikt att utveckla och modernisera byggnaden som står på tomten. Fyra alternativ 

som kan genomföras kommer att undersökas i och med upprustningen. Hänsyn kommer då att 

tas till bland annat gällande områdesbestämmelser, energibesparningsmöjligheter och 

ekonomin. Syftet med examensarbetet är att ta fram olika lösningar för fastighetsägarna att ta 

ställning till som är ekonomiskt hållbara, håller sig inom lagens ramar, samt utnyttjar 

byggnadens befintliga yta på det mest gynnsamma sättet. Vi ska med hjälp av teoretiska 

modeller och beräkningar redovisa de mest gynnsamma lösningarna ur ett ekonomiskt, 

tekniskt och juridiskt perspektiv. 

1.2 Metod 

Lagboken, kommentarer till lagarna och förarbeten är det som huvudsakligen har använts för 

att kunna besvara på frågor av juridisk natur och även redogöra för de juridiska 

förutsättningarna. Genom kontakt med Värmdö kommun har vi fått fram plankartor och 

bestämmelserna som avser fastigheten och området i fråga. Vi har även behandlat annan 

litteratur i ämnet som vi sedan har analyserat och använt som grund för vår avhandling. I 

avhandlingen besvarar vi frågor avseende hur man går tillväga vid ombildningar och huruvida 

eller inte man får höja hyrorna på hyresrätter. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av fastigheten där allmän information om byggnadens 

historik samt planbestämmelser behandlas. Därefter följer en teknisk beskrivning av 

byggnaden som sedan efterföljs av ett avsnitt som behandlar uppvärmningsbehovet för 

byggnaden. I de tre efterföljande avsnitten redogörs för de olika alternativen som har 

undersökts och deras juridiska förutsättningar. Avslutningsvis förs en diskussion och till slut 

återfinns de bifogade bilagorna. 
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2 Fastigheten Ösby 1:54 
Det område som Mariagatan 9 tillhör ligger inom Gustavsbergs äldre bebyggelsekärna och 
den del av Gustavsberg som är förklarat vara av riksintresse för kulturmiljövården. Området 
är nämligen en viktig historisk lämning efter Gustavsbergs brukssamhälle och den industriella 
verksamheten som pågått sedan 1600-talet då det fanns en porslinsfabrik där. 1 Området 
utgörs av olika arkitektoniska stilar, införda av olika brukspatroner och ägare, som tydligt 
speglar sin tid avseende både formspråk och synen på brukssamhället. Detta har bidragit till 
att skapa de årsringar som blivit karaktäristiska för Gustavsberg.2 Bostadsbebyggelsen i 
området består av flerbostadshus, parhus och enbostadshus som byggdes i syfte till att tjäna 
som tjänstebostäder för arbetare på bruket. Området bebyggdes huvudsakligen mellan 1880-
talet och år 1920, med enstaka tillägg av nybyggen under 50-talet. 
 
Tidigare var inte området planlagt men i och med att en detaljplan togs fram under 2005 
uppstod ett starkare skydd av kulturmiljön. Syftet med planen är att ”möjliggöra områdets 
utveckling och bevarande av den levande boendemiljön”. Det framgår att ”ny bebyggelse 
skall harmoniera med de kulturhistoriska värdena i sin omgivning och samtidigt spegla sin 
tid”. I gestaltningsprogrammet som följer med som en bilaga till planbeskrivningen 
poängteras att det finns en mängd miljöer som är viktiga att bevara och därför påläggs 
fastighetsägarna ett ansvar att vårda och renovera sina fastigheter på ett varsamt och 
respektfullt sätt. 3 Ett antal generella riktlinjer som gäller för hela planområdet är framtagna i 
gestaltningsprogrammet. Här finner man även information om husen på Mariagatan och vilka 
föreskrifter som gäller specifikt för just dem, både när det gäller befintlig bebyggelse och 
nybebyggelse4. 
 

2.1 Beskrivning av fastigheten 

Här nedan följer en tabell för en snabb översikt av fastigheten. 
 
Fastigheten Värmdö Ösby 1:54 i Värmdö Kommun i Stockholms Län. 

Läge och adress 
 

Mariagatan 9, Gustavsberg 
 

Byggnadsår 1897 

Tomtareal 
 

2 159 kvm 
 

Bostadsarea 
 

304 kvm 
 

Lägenheter 
 

Fyra lägenheter 
 

Värme- och 
varmvattenförsörjning 

Direktverkande el-radiatorer 
 

Tabell 1 

                                                 
1 Gestaltningsprogram och riktlinjer för nybebyggelse, May 2005 
2 Detaljplan för Kvarnberget, Mariagatan och Tallåsen 
3 Detaljplan för Kvarnberget, Mariagatan och Tallåsen 
4 Gestaltningsprogram och riktlinjer för nybebyggelse, May 2005 
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2.2 Planlösning 

 

 

Bild 1 Våningsplan 1 

 

Bild 2 Våningsplan 2 
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2.3 Fasadskisser 

 

Bild 3 Entrefasad 

 

 

Bild 4 Fasad mot Mariagatan 

 
 

 

Bild 5 Gavel 
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2.4 Byggnadshistorik5 

Huset på Mariagatan 9 ritades av arkitekten Magnus Isaeus och uppfördes någon gång på 
slutet av 1800-talet. Den ursprungliga planen var ett hus innehållande fyra lägenheter med ett 
rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på övervåningen. Marken som tillhör 
fastigheten användes då av de boende för odling av frukt och grönsaker till köket. Stommen i 
huset består av korsvirke och fasaderna är gul spritputs med slätputsade omfattningar och 
knutar. I syfte att förbinda så många rum som möjligt till samma murstock är skorstenarna 
placerade diagonalt över takåsen. Huset har renoverats två gånger, båda tillfällena av 
Kooperativa Förbundet som köpte brukssamhället 1937. Första renoveringen skedde på 1940-
talet, fönster byttes ut mot dubbelkopplade fönster utan indelning och invändiga snickerier 
samt ursprungliga vedspisar och kakelugnar togs bort. Nästa stora renovering skedde under 
byggnadsvårdsåret 1975. Man bytte ut panorama fönstren från 1940-talet till sexdelades 
fönster och takkupor tillkom, dock kan vissa smala attikafönster, vindsfönstren under 
takfoten, vara original 1890-tal. Lägenheter slogs ihop och balkonger tillkom ovanpå 
gavlarnas farstukvistar. Nya invändiga snickerier sattes in, t.ex. dörrblad och helt nya kök. 
Det är okänt om vad man gjorde med golvbjälklag och vindar gällande isolering. Under denna 
renovering skedde även ett utbyte av VVS och elinstallationer samt renovering av badrum. 
Huset utgör kulturhistoriskt synnerligen värdefull bebyggelse enligt Förslag till 
Bevarandeplan för Gustavsberg från 1982. Detta leder till att föreskrifter för den befintliga 
bebyggelsen är upprättade, enligt följande: 
 

! Husen får inte rivas eller förvanskas exteriört.  
! Fönsterbågar skall utgöras av trä och målas liks ursprungliga Mariagatshus.  
! Fasader skall avfärgas med ockrafärgad spritputs lika fasader på ursprungliga hus på 

Mariagatan. 

 

2.5 Detaljplan 

 
En detaljplan är bindande för både markägare och kommun. Den består av en plankarta och 
planbestämmelser. Av plankartan framgår det hur marken skall delas upp för olika ändamål 
och vad som gäller för de olika områden. 6 Till planbestämmelserna hör en planbeskrivning 
och en genomförandebeskrivning till. Då det finns behov kan även en 
miljökonsekvensbeskrivning medfölja.                          
 
Planbeskrivningen skall redovisa syftet och skälen till planen. 7 Denna är ej bindande.  
 
Genomförandebeskrivningen redovisar det organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att genomföra planen.8 Inte heller denna är 
bindande. 
 
                                                 
5 Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavserg . C-uppsats Konstvetenskap 1996, Stockholms 

universitet 

6 5 kap 9 § PBL 
7 5 kap 26 § PBL 
8 6 kap 1 § PBL 
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2.5.1 Planbestämmelser 
 
En detaljplan är upprättad över området där fastigheten finns enligt kartorna nedan. 
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*Den övre delen av bestämmelserna gäller ej fastigheten, därav överstrykningen.
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Enligt planbestämmelser gäller följande:  

 
Uformning 
B2: Bostäder, flerfamiljshus  
II: Högsta antal våningar  
e12: Största antal hus 
 
Planbestämmelserna för utformningen innebär att de hus som får byggas på fastigheten skall 
vara bostadshus. Bostadshusen får bestå av max två våningar och det får finnas två byggnader 
på tomten. Dock rymmer egenskapsgränsen för 1:54 även 1:55. 1:55 är enligt detaljplanen 
redan bebyggd varför ytterligare en byggnad inte kan uppföras på 1:54. Bygglov skulle alltså 
krävas för uppförandet av ännu en byggnad inom detaljplanen, med undantag för friggebod. 
 
Varsamhet 
k2: De karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen som har angivits i planbeskrivningens 
bilaga 1; Gestaltningsprogram sid. 6, Mariagatan, skall särskilt beaktas vid ändring och 
ombyggnad.  
q1: Byggnad får inte rivas. Om byggnad förstörs genom våda får endast byggnad med 
motsvarande volym och utformning uppföras.  
q2: Byggnad som omfattas av 3 kap 12 § PBL. ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” Underhåll skall ske med 
ursprungliga material och kulörer. 

 

2.6 Kulturminneslagen 

 
Bestämmelserna i denna lag är till för att skydda kulturmiljön och enligt lagens första paragraf 
är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. I KML finns 
bestämmelser om: 
  

! Fornminnen  
! Byggnadsminnen  
! Kyrkliga kulturminnen  
! Utförsel av kulturföremål ur Sverige  

   
För huset på Mariagatan gäller bestämmelsen om byggnadsminnen som har till syfte att 
bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer. För att förklaras som 
byggnadsminne ska en byggnad vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde 
eller ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde”.9 I och med att en 
byggnad görs till ett byggnadsminne utformas särskilda skyddsföreskrifter beträffande hur 
underhållet och vården av byggnaden skall skötas.10 Bebyggelse som är intressant ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv kan även skyddas genom skyddsbestämmelser som meddelas i en 
detaljplan vilket är läget i detta fall. Detta sker då genom PBL där man även finner den så 
kallade varsamhetsbestämmelsen som innebär att byggnadens särdrag och kulturhistoriska 
värden skall uppmärksammas och tas till vara på vid ändringar av byggnaden.11  
                                                 
9 3 kap 1 § 1 st KML 
10 3 kap 2 § 1 st KML 
11 5 kap 7 § 2st pkt. a PBL 
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3 Teknisk beskrivning av befintlig byggnad 

3.1 Grunden 

3.1.1 Beskrivning av grunden 
 
Grunden består av en källargrund med grundmurar av natursten. Murstenarna är lagda i 
förband med bruk i fogarna (s.k. bruksmur) och påstruken med någon typ av tjära eller 
kallasfalt. Över dessa stenblock är det uppmurat med 3-4 rader tegelstenar som syllen och 
bjälkarna vilar på. Återfyllningen på norra sidan av huset är väldigt plan och består egentligen 
av en rabatt med vanlig matjord. Ytterst lite av sockeln syns på denna sida av huset. Det vill 
säga skillnaden mellan marknivån och syllen är näst intill obefintlig. Vi vet inte hur 
dräneringen är gjord runt huset eller om den ens finns. På golvet inne i källargrunden, som 
består av enbart lera och berg, saknas med stor sannolikhet ett kapillärbrytande skikt i form av 
plast eller liknande. Krypgrundsgolvet är väldigt ojämnt, vilket innebär att ansamlingar av 
fritt vatten skulle kunna bildas ifall (enligt vårt antagande ovan), huset saknar en bra 
dränering. Vi kunde inte vid det tillfället vi inspekterade huset, se några tecken på mögel eller 
röta på undersidan av bjälklaget, som annars är vanligt förekommande för hus med 
torpargrunder12. Invändigt är stora delar av golven täckta med linoleummatta för att minska 
drag vid golvet. Ventileringen av grunden sker i form av självdrag igenom ventiler som sitter 
runt hela huset, så kallade ”kattgluggar” som står öppna under sommaren och stängs igen 
vintertid. Bottenbjälklaget saknar troligtvis mer värmeisolering än sågspån eller dylikt. I 
kryprumsgrunden finns ingen annan tillförd värme än den som alstras från marken och 
rummen direkt ovanför bjälklaget.  Kryprumsgrunder är generellt rätt så svåråtkomliga för 
åtgärder, vilket vi även märker när vi tittar på vårt hus. Höjden mellan mark och bjälklag är 
väldigt ojämnt med ca 1 meter som högst och ner till 30-40 cm som lägst. 
 

 
Bild 6 Källargrunden 

                                                                                                                                                         
 

12http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/0D71EDAD-2A2C-4BBA-A194-994294DBE1AA/0/markgrund.pdf 
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3.1.2 Brister på grunden 
 
Grundmur 
De skador som uppkommit på grund av klimatisk påverkan har att göra med att fukten tränger 
in genom källargrunden13. Denna företeelse kan man notera på vårt hus genom utfällningar 
och avflagningar som finns från både puts och på grundmuren. 
 
Bottenbjälklag 
Förstörelse i form av röta, lukt av mögel skulle även kunna vara tecken på att grunden inte är 
frisk. Dessa har vi inte noterat då krypgrunden är för mörk och trång för att kunna göra en 
noggrannare bedömning. Bottenbjälklaget verkar vara bristfälligt isolerat , golvet känns 
väldigt kallt för de boende större delen av året. Kryprumsgrunden är svåråtkomlig för 
åtgärder. Brister kan även finnas i otillräckliga tätningar runt ledningar för exempelvis vatten 
och avlopp vilket kan bidra till att man får dragigt golv i kök och våtutrymmen. Detta får man 
en bättre bild av den dagen man river upp golvet för att tilläggsisolera grunden och åtgärda 
det eventuellt rötskadade golvet. Linoleummattan bidrar till att konstruktionen av bjälklaget 
med stor sannolikhet skulle kunna vara rötskadat på något sätt, då linoleummattan hindrar att 
släppa igenom fukt genom bjälklaget, i synnerhet under sommartid då den relativa fukthalten 
är hög och omsättningen av luften i grunden är låg på grund av vindstillhet14. 
 
Mark 
Stuprörens vatten avleds inte överallt från byggnaden vilket medför att regnet utgör en osund 
påverkan direkt på grunden. Marken på den norra sidan ligger allt för nära syllen och har 
ingen lutning ifrån huset. Dessutom består återfyllningen av en rabatt med matjord och växter 
som inte är den bästa för grunden då matjorden är organisk och binder till sig vatten som är 
skadligt för huset. 

 

3.1.3 Åtgärder på grunden 
 
Åtgärder kan enklast göras vid en totalrenovering av husets undervåning, om man tillåts riva 
både golv och trossbotten så man får se bjälkarna helt nakna. Då har vi även möjligheten att 
tilläggsisolera marken och grundmuren på insidan och man får en mindre förlust av värme 
från grunden. Åtgärder man kan göra vid renovering av en torpargrund är att göra om den från 
uteluftsventilerad till inneluftsventilerad. Detta gör man för att inte släppa ut allt för mycket 
värme ifrån huset och ut genom grunden. Sockelventilerna sätts igen och behövliga tätningar 
görs runt om huset i anslutning mellan sockelns överkant och ytterväggen. 
  
Man måste avlägsna kvarlämnat organiskt material till exempel brädbitar m.m. och sedan 
avjämna botten med grus. Ovanpå denna bädd läggs ett nytt plastfolieskikt med igentejpade 
skarvar. 
  
På sockelväggens insida och en bit in på kryprumsbotten läggs värmeisolering av 
mineralullsskivor. I kryprummet anordnas en frånluftsventilation med en kanal genom huset. 
Ventilationen kan förstärkas med en fläkt, om den relativa fukthalten fortfarande är hög. 

                                                 
13 ”Skador på hus – vad gör man?” Byggforskningsrådet sven erik bjerking. 
14http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kulturmiljo/markgrund.pd
f Maj 2011 
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Skadade delar av bjälklaget byts ut, vid återställandet av detta måste man se till att det är god 
tätning och isolering emot sockeln, med dessa åtgärder ser man till att värmeisolering inte är 
nödvändig i bjälklaget och de boende får ett mycket varmare golv än i dagsläget. Även brister 
vid tätningen över och under syllen vid bjälklagets anslutningar mot grundmurarna kan finnas. 
Vid alla rördragningar genom golvbjälklaget kompletterar man genom tätningar. Vid 
bjälklagets anslutning mot yttervägg kan man även täta ytterligare med en vindskyddande 
skiva vid ändarna av bjälkarna om det inte blir för omständigt. Markens nivå på norra sidan av 
huset bör sänkas så att jorden ligger längre ner ifrån underkanten av putsen. Jorden runt om 
huset bör bytas ut mot något mer genomsläppligt exempelvis singel. En ny dränering bör 
göras och även en bortledning av dagvattnet där stuprören kopplas så att vattnet inte står och 
trycker mot husgrunden. 

 

3.2 Ytterväggen 

3.2.1 Beskrivning av ytterväggen 
 
Ytterväggen består av en korsvirkesstomme med halvstens tegelfyllning15. Dessa är både 
bärande och fungerar som klimatskal. Utanpå detta är konstruktionen putsad utvändigt med en 
grov spritputs. Som putsarmering har vassmatta använts16. Bild 7 är tagen på grannhuset som 
är precis identiskt med det huset vi skriver om. På bild 8 och 9 är den gamla spritputsen 
bortknackad och man ser klart och tydligt stommen av trä och det utfyllande teglet. På 
”insidan” av ytterväggen verkar murningen vara putsad med någonting som möjligen var det 
ytskiktet man hade inomhus då huset först togs i bruk. Ovanpå detta har man i efterhand 
isolerat med någon typ av växt, som vi antar är vass. Som invändigt skivmaterial har man 
använt sig av ”treetex” som man sedan tapetserat en väv på. 
 

 
Bild 7 Grannfastigheten då den renoverades 
                                                 
15 Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavserg . C-uppsats Konstvetenskap 1996, Stockholms 
universitet 
16 Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavserg . C-uppsats Konstvetenskap 1996, Stockholms 
universitet  
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Bild 8 Provtagning på ytterväggen från insidan 

  
 

 
Bild 9 Provtagning på ytterväggen från insidan 
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3.2.2 Noterade brister på ytterväggen 
 
Fasaden har stora skador på många ställen med puts som inte har någon vidhäftning och som 
lätt kan brytas bort utan större ansträngning. Det är tveksamt om ytterväggens isolerande 
förmåga klarar av dagens normer gällande energieffektivitet då isoleringen ser ut att vara 
väldigt bristfällig, beräkning av ytterväggens transmissionsförluster redovisas i kap 5.  
Då ytterväggen består av ett fackverk i trä föreligger risk för att denna konstruktion kan vara 
rötskadad på grund av att putsen idag har brister i form av stora sprickor och hål där vatten 
kan tränga sig in.  
 
på bild 10 syns hur putsen skadats och suger upp fukt från marken. Putsen runt om sprickan är 
inte längre fäst mot underlaget, utan hänger som ett löst skikt som sviktar när man trycker på 
det. Hålet görs lätt större utan större ansträngningar eller verktyg. 
 

 
Bild 10 Spricka i puts på ytterväggen 

3.2.3 Åtgärder av ytterväggen 
 
All puts knackas ner, ytterväggen tilläggsisoleras helst utifrån då det kan vara väldigt svårt att 
få till en tät fuktspärr i väggen, vilket är ett typiskt problem med renoveringar av gamla hus17 
och det bör övervägas ifall man ska ha en diffusionsspärr. Fasaden putsas och målas om. 
Inifrån skulle man ifall en isolering på utsidan får göras, kunna riva all ”tretex” och 
bakomliggande isolering, på det sättet skulle man kunna få lite större boyta i lägenheterna.  
En tilläggsisolering på utsidan av ytterväggen skulle innebära att man får daggpunkten längre 
ut i väggen närmare uteluften vilket minskar risken för kondens inne i konstruktionen. 

 

                                                 
17 http://www.byggahus.se/forum/isolering/76692-fuktspaerr-angspaerr-plast-eller-inte-nagon-som-har-haft-
problem-utan.html April 2010 
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3.3 Fönster 

3.3.1 Beskrivning av fönster 
 
Fönstren är dubbelkopplade och sexdelade vid markplan och består av bågar, karm och spröjs 
i trä med ett fönsterbleck av plåt i underkant. Någon renovering sedan 70-talet är troligen inte 
gjord. Under takfoten sitter små smala ”attikafönster” som kan vara originalfönster från 1890-
tal18. Takkuporna byggdes på 70-talet19 med insatta dubbelkopplade och tvådelade fönster. 
”Attikafönstren” sitter i utrymmen som är avsedda till förvaring och ger egentligen ingen 
tillförsel av ljus till övervåningens allmänna rum. Fönstren på nedervåningen och de små 
attikafönstren har en omfattning av det fackverk av trä som bygger upp ytterväggen. 
 

 
Bild 11 Entréfasad 

3.3.2 Noterade brister på fönstren 
 
Fönsterkarmarna och fönsterbågarna ser inte ut att ha underhållits på väldigt länge. 
Färgen på karmarna har mattats av och på många fönster har virket i dem torkat och spruckit. 
Några av fönstren behöver renoveras eller helt bytas ut på grund av rötskada. 
Vi vet inte om en drevning är gjord och vad den eventuellt är gjord av vilket är viktigt för att 
förhindra drag av kyla från fönster under vintern. Fönsterblecken ser undermåliga ut och det 
behövs göras något åt dessa. 

3.3.3 Åtgärder av fönster 
 
Två alternativ finns, antingen renoveras de gamla fönstren eller så byts de ut mot nya 
effektivare med lägre u-värde. Fönstren är i så pass dåligt skick att en genomgående 

                                                 
18 Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavserg . C-uppsats Konstvetenskap 1996, Stockholms 
universitet 
19 Aspfors, Johan: Magnus Isaeus som arkitekt i Gustavserg . C-uppsats Konstvetenskap 1996, Stockholms 
universitet  
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renovering skulle behöva göras vid ett sparande av dem. Om en betydlig energibesparing görs 
på att byta ut de nuvarande fönstren mot nya förespråkar vi ett byte av dessa. 

3.4 Sidoentréererna och balkongerna 

3.4.1 Beskrivning av sidoentréer och balkonger 
 
Fasadpaneler i trä förekommer på kortsidorna där man på 70-talet har byggt inomhusvärmda 
farstuar till lägenheterna vid markplan och även på de samtidigt tillkomna takkuporna. De två 
farstuarna på husgavlarna fungerar dessutom samtidigt som balkonger till de boende på det 
övre planet. 
 

 
Bild 12 Husgavel en härlig sommardag 

3.4.2 Noterade brister på sidoentréer och balkonger 
 
Det mesta av virket till balkongerna d.v.s. stolpar, spjälor och överliggare på balkongräckena 
ser skadat ut. Färgen på fasadpanelerna har liksom husets övriga trädetaljer mattats av och 
inte målats om på många år. Sidoentréernas ytterväggar verkar vara bristfälligt isolerade och i 
självaste utrymmet känns det kyligare än i övriga delar av huset.  

3.4.3 Åtgärder av sidoentréer och balkonger 
 
Båda balkongerna rivs, det finns ingen mening att spara några bitar av det då det mesta ser ut 
att vara skadat. Lockpanelen och lockläkten rivs från de små kurerna på gavlarna. Detta görs i 
samband med att putsen knackas ner så man samtidigt kan isolera och täta dessa när övriga 
delar av huset isoleras. 
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3.5 Yttertaket 

3.5.1 Beskrivning av yttertaket 
 
Yttertaket är ett sadeltak med takpannor i tegel och har en lutning på 1:3 d.v.s. ca 34°. Vi vet 
egentligen ingenting om själva konstruktionen av taket då vi inte har haft tillträde till vinden.  
Vi kommer att anta uppgifter gällande takkonstruktionen i de beräkningar vi kommer att 
utföra senare. Vinden är en så kallad råvind vilket innebär att vi har ett kallt tak. En mer 
utförlig detaljskiss visas längre fram som visar hur vi antar takets utformning. 

3.5.2 Noterade brister på yttertaket 
 
Vi vet att åtminstone en lägenhet har haft problem med inläckande vatten i köket under en av 
takkuporna. Detta skulle kunna bero på en rad olika faktorer exempelvis, dålig tätning av 
takkuporna, trasiga tegelpannor, dålig takpapp under tegelpannorna etc. Under takkuporna så 
”hänger” långsidorna på taket lokalt. Byggandet av dessa har säkerligen inneburit att man 
antagligen måste ha kapat av ett par takbjälkar men inte växlat av ordentligt. I gliporna som 
bildas mellan takfot och taket, ser det även ut som att man har kilat fast brädbitar mellan ett 
gammalt brädtak och den nyare sponten som tegelpannorna ligger och vilar på, detta har man 
antagligen gjort för att få det nya taket i våg. 
 

 
Bild 13 Takfot 

3.5.3 Åtgärder av yttertaket 
 
Först och främst måste en utförlig besiktning göras för att man ska kunna avgöra ifall den bör 
åtgärdas. Vi har inte haft möjlighet att komma upp på taket men vi utgår ifrån att det behöver 
åtgärdas då grannfastigheten med ett identiskt hus hade skador på sitt tak som uppkommit 
utav trasiga takpannor och eventuellt dålig tätning runt takkuporna som byggdes på senare. 
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”Hänget” av taket som finns på långsidorna under takkuporna som även beskrivs i 4.5.2 bör 
ses över och åtgärdas. Takkuporna som byggdes på 70-talet har inneburit att man måste ha 
kapat av ett par takbjälkar vilket antagligen är den bidragande orsaken till att taket hänger på 
grund av bristfällig avväxling så som visas i bilden på föregående sida. Alla takpannor 
plockas bort, tätskiktet tas bort och brädorna (sponten) tas bort så att endast takåsarna är kvar. 
Ny spont spikas på, nytt tätskikt läggs på, och läkten spikas på detta varpå man även lägger 
nya tegelpannor istället för att försöka lappa ihop de gamla och spruckna tegelpannorna. Det 
vi förespråkar innebär alltså en fullständig renovering av taket. 
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4 Uppvärmningsbehov 

4.1 Driftkostnad 

 
Driftskostnaden är den överlägset största kostnaden under byggnadens livstid ur ett 
förvaltarperspektiv. En stor del av driftskostnaden är energianvändningen, som även tenderar 
att öka i framtiden om man tittar tillbaka på hur energipriserna har förändrats med tiden. 
Nedan är en tabell ifrån SCB som visar hur elpriserna har förändrats från 1996 fram tills idag. 
 

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lägenhet 28,2 29,2 29,0 27,1 25,8 27,0 35,6 51,9 55,8 48,2 54,4 76,0 72,1 89,8 76,7 99,9 

Villa utan 
elvärme 

26,7 27,6 26,8 26,3 23,4 24,2 31,6 47,1 50,7 42,5 48,1 69,4 65,5 82,9 69,9 92,3 

Villa med 
elvärme 

24,7 25,9 25,1 24,4 21,8 22,5 29,6 44,7 48,0 39,7 45,0 66,1 62,2 79,6 66,7 88,6 

Tabell 2 

  

4.2 Klimatskärm, U-värde, R-värde och !-värde. 

 
Det som innefattar en byggnads klimatskärm är fönster, dörrar, yttervägg samt grund och tak. 
I klimatskärmen ingår inte byggnadsdelar som har uppvärmd inneluft på båda sidor, t.ex. 
väggen mellan bostäderna i ett parhus. Genom byggnadens klimatskärm uppstår de så kallade 
transmissionsförlusterna, vilket är flödet av värme och kyla som överförs genom material. 
Transmissionsförluster uppstår när det finns en skillnad mellan yttre och inre temperatur.  
En byggnadsdels mått på transmissionen av värme kallas U-värde20. Ju lägre U-värde en 
byggnadsdel har, desto mindre värmeförluster uppstår genom byggnadsdelen. R-värde21 är det 
värmemotstånd som ett specifikt material har med en given tjocklek och ett bestämt !-värde22. 
Ju högre R-värde desto bättre energieffektivitet. R-värdet är det inverterade U-värdet. 

4.2.1 Klimatskärmens betydelse    
    
Klimatskärmen har en mycket stor betydelse för energianvändningen23. Låg energianvändning 
uppnås lättare om byggnaden har: 
 

! Kompakt form med få utstickande delar 
! Flera våningar 

                                                 
20 U-värde = värmegenomgångskoefficient [W/m2 °C] 
21 R-värde =  värmemotstånd [m2 °C/W] 
22!-värde = värmeledningsförmåga 
23 BBR 2006-09 
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! Låg rumshöjd 
! Låga U-värden hos väggar, golv, tak, fönster och ytterdörrar 
! Obetydliga köldbryggor  
! Låg fönsterandel 
! Hög lufttäthet 

 
Energibehovet för uppvärmning 
Den del av året som man behöver värma en byggnad kallas uppvärmningssäsong. 
I stockholmstrakten räknar man denna period till mellan 15 september och 15 maj. Under 
denna tid ska erforderlig värme från installationer tillföras så att en inomhustemperatur av ca 
20°C kan upprätthållas. Mycket värme avges även från andra källor; människor, apparater, 
solinstrålning m.m. detta kallas internvärme. 
Energibehovet är årets sammanlagda effektbehov för varje timme, det vill säga produkten av 
det rörliga effektbehovet och timmarna under ett år. 
 
!" #$ #!% #& #!' #
 
Där, 
 
!" $ #()**+,-..+/01234#5164#)4+.7**7.)-431#581#9::/0124)4;#<=> 
!' #$ #?34#)4.314.#)#@A;;47B34#9./3C,*7B3#/01234#+72.#@)B17;#5164#+-*)4+.16*4)4;D <=> 

 
Värmeförluster QF 

 
I beräkningen av QF beaktas följande: 
 

! Transmissionsförluster 
! Ventilationsförluster 
! Köldbryggor (endast linjära) 
 

!% #$ !EFGHIJKIIKLH M !NOHPKQGPKLH #M #!R8QSTFUVVLF<=> 
 
där, 
 
!EFGHIJKIIKLH $ W X YZ[K X \K] <=> 
!NOHPKQGPKLH $ W X _̂NOHPKQGPKLH# X `QabP X cdQ <=> 
!R8QSTFUVVLF $ W X YZef X gf]##<=> 
 
där, 
 
[K $ /0123;34-2;64;+.7*#581#@A;;47B+B3*#)#Zhi2jkc]# 
\K #$ #\137#581#@A;;47B+B3*#)#Z2j]#
_̂ $ 5*8B3#7/#9.3*95.#B)13,.#.)**#19223.#Z2li+]# 
`QabP $ *95.34+#B34+).3.#Z,;i2l] 
cdQ $ *95.34+#+:3C)5),7#/0123,7:7C).3.#Z=i,;kc] 
W $ ;17B.)2271#Zkcm] 
ef $ ^0123;34-2;64;+,-355)C)34.#581#B34#*)4n017#,8*B@1A;;74#,#Zhi2kc] 
gf $ g04;B34#2-.#9::/012B#)443*95.#7/#B34#*)4n017#,8*B@1A;;74#,#Z2]#  
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Internvärme Qi

I beräkningarna av QI  beaktas: 
 

! Solinstrålning som beror på många faktorer såsom typ av fönster, fönsterstorlek, 
byggnadens orientering m.m. Solbidraget kan överslagsmässigt räknas med att det 
värmer upp byggnaden 3°C. 

! Värmeavgivning från belysning, apparater, människor m.m. skiljer sig från fall till 
fall. För bostäder ligger den genomsnittliga effekten på 500-1000 W. Vi väljer att 
använda oss av 750 W per lägenhet vid beräkningar av detta tillskott. 

 
!oLQ $ pYZ[K X \K] X Z _̂NOHPKQGPKLH] X `QabP X cdQq X ?1)5..)B# X r(#<=> 
!sddGFGPOF#Ltu#J0HHKIfLF $ ?1)5..)B# X r!PKQQIfLPP#<=> 
 
där, 
 
?1)5..)B $ \4.7*#.)2271i61#581#/012374*0;;4)4;#Zm] 
r( $ .)**+,-..#7/#+-*@)B17; (°C) 
r!PKQQIfLPP $ .)**+,-..#5164#7::717.31v2044)+,-1#2D2D (W) 

 

Dimensionerande inomhustemperatur 
När man väljer en dimensionerande inomhustemperatur måsta hänsyn tas till vilken typ av 
användning som lokalerna är avsedda till. För bostäder är 20 °C en normal dimensionerande 
inomhustemperatur. 
 
Ventilationsflöde  
I huset sker ventilationen med hjälp av självdrag som bygger på att varm luft är lättare än kall 
och därför stiger uppåt. Den varma inomhusluften går ut genom ventiler i kök, badrum och i 
murstockarna. Den kallare uteluften kommer in via ventiler och otätheter. Självdrag är svår att 
styra eftersom den kraftigt påverkas av temperaturskillnaden inne och ute samt 
vindförhållanden. I och med att vi ej har gjort några mätningar gällande ventilationsflödet så 
sätter vi det totala luftflödet till det minsta erforderliga uteluftsflödet24 som ger oss en halv 
omsättning per timme av byggnadens totala volym. Detta ger oss vid en takhöjd av 2,5 meter 
ett flöde som motsvarar 0,35 l/sm2, helt acceptabla förhållanden men man får då räkna med att 
komplettering genom fönstervädring kommer att ske. För att undvika fuktproblem måste ett 
minsta frånluftsflöde, ca 10 l/s, upprättas i våtutrymmen och kök25. Man eftersträvar generellt 
att skapa ett undertryck med hjälp av ventilationen för att motverka att varm och fuktig 
inneluft ska tryckas ut och kylas ned i ytterväggskonstruktionen, som ofta leder till att 
fuktproblem i väggarna uppstår. För att säkerställa ett undertryck i byggnaden och att en halv 
omsättning per timme uppnås förespråkas ett konstant mekaniskt frånluftsflöde som ett 
alternativ till det självdragssystem som ventilerar huset idag.  
I början på 90-talet gjordes en mätstudie (ELIB, 1992) på 1200 bostadshus vilken redovisar en 
genomsnittlig ventilation för befintliga småhus enligt: 
 

! Självdrag: 0,23 (l/s, m2) 

                                                 
24 Installationsteknik - Introduktion, Samordning med byggnaden, Värme, Ventilation kap 8.1.3 s. 76 
25 Installationsteknik – Introduktion, Samordning med byggnaden, Värme, Ventilation kap 13.1.6 s 143 
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”Pay-off”-metoden 
”Pay-off”-metoden är en metod som kan användas vid beslut av intressanta 
investeringsalternativ. Lönsamhetskriteriet för ”Pay-off” brukar definieras som att 
återbetalningen för en investering högst får vara halva investeringens livslängd. 
Vi räknar med att livslängderna för respektive åtgärd är 50 år och att energikostnaden ligger 
på 1,3 kr per kWh. 
 
wxyz{yx|}~�~��x��#

$ �1)+#581#)4/3+.31)4;iZ;17B.)2271 � Z?)55D �A..#-Cm#;7227*.#[�\]
� Z:1)+#:31#,hm]]# 

#
 
Byggdel Diff. mellan 

gammalt och 
nytt UxA [W/°C] 

Investeringskostnad 
material+arbete27 
(exkl. moms) [kr/m2] 

Pris 
totalt 
inkl. 
moms 

Återbetalningstid Lönsam 
investering enligt 
”Pay Off” (25 år)? 

Fönster 59,8 4500 168 188 20,4 år Ja 

Dörrar 20,1 3000 37 800 13,6 år Ja 

Yttervägg Puts 54,2 710 185 204 24,8 år Ja 

Yttervägg Träpanel 2,9 394 14 667 36,6 år Nej 

Yttertak Tegel 
(varmt) 

18,1 530 62 964 25,3 år Nej  

Yttertak Plåt 5,9 530 18 510 22,7 år Ja 

Vindsbjälklag  17,1 100 12 585 5,3 år Ja 

"UxA 178,1     

Tabell 3 

Sammanfattningen av Tabell 4 är att alla föreslagna åtgärder utom 2 är lönsamma.  
Ytterväggarna som består av träpanel påträffas på tillbyggnader som tillkom under 70-talet då 
huset renoverades, vilket förklarar att de redan har ett relativt lågt U-värde och ej blir 
lönsamma enligt ”Pay-off”-metoden. 
På ”Yttertak Tegel (varmt)” ligger återbetalningstiden på ”fel” sida av gränsen för den tillåtna 
återbetalningstiden men då det bara handlar om fyra månader på ett 50-årsperspektiv så väljer 
vi att tilläggsisolera ”Yttertak Tegel (varmt)” ändå.  
  

                                                 
27
!Priser!hämtade!ur!kalkylprogrammet!Consultec!BidCon!6!och!är!baserade!på!färdiga!recept!!
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4.2.2 Specifik energianvändning 
 
Syftet med att ta räkna fram en byggnads specifika energianvändning är att en fastighetsägare 
lätt ska kunna jämföra sin egen byggnads energiprestanda med andra liknande byggnader. 
Den specifika energianvändningen är ett mått på huruvida en byggnads energianvändning är 
hög eller låg. I BBR avsnitt 9 ställs krav på byggnadens specifika energianvändning under ett 
normalår. Enheten är [kWh/m2,år]. 
 

Specifik energianvändning definieras av BBR som: 

 
 
 
 
 
 
 

Byggnades energianvändning 
Byggnadens energianvändning är den energi som vid normalt brukande under ett år, behöver 
levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten 
samt drift av byggnadens installation (pumpar,fläktar etc) och övrig fastighetsel. I 
energianvändningen ingår inte bostäders hushållsel och lokalers verksamhetsel. 
 
Atemp 
Atemp är en benämning som Boverket har tagit fram och är den golvarea inom husets 
klimatskärm som är avsedd att värmas till mer än 10°C. Detta ligger till grund för att en 
jämförelse mellan olika byggnader kan göras. Ett problem med det relativt nya begreppet är 
att det inte är många fastighetsägare som har Atemp angivet i deras byggnadsregister. Utifrån 
det problemet har Boverket tagit fram olika sätt att räkna fram Atemp på beroende på vilka 
förutsättningar byggnaden har. Dessa sätt är egentligen bara till för att förenkla ett 
framtagande av Atemp. 
  
I vårt fall då allt inom klimatskärmen är uppvärmt till över 10°C så motiveras ett framtagande 
av Atemp genom mätning direkt ur planritningarna som sedan multipliceras med 0,9 för att få 
fram en bruksarea. 
 
\.32:# $ #�v�� � Z��\ M g�\]581#5*31@-+.7B+m9+#23B#9::/012B#,0**713#8/31#��kc 
\.32:# $ #�v�� � Z��\ M g�\]581#5*31@-+.7B+m9+#9.74#9::/012B#,0**713#8/31#��kc#
\.32:# $ #��\#
\.32:# $ #�v�# � #�(\�� 
 
Förkortningar 
BOA: Bostadsarea 
LOA: Lokalarea 
BRA: Bruksarea 
BTA: Bruttoarea 
 

                                                 
28
!http://fastighetsagarna2010.litium.se/web/Atemp-omrakning_Energideklaration.aspx!

 
Byggnadens energianvändning under ett normalår [kWh/år] 

 
Golvarean Atemp[m

2] 
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Med andra ord använder vi oss av Atemp = 0,9 * BTA, det vill säga den totala area som 
omsluts av ytterväggens insida. 
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Figur 4 Diagrammet visar skillnaden i husets teoretiska energiprestanda (specifik energianvändning) före och 
efter åtgärder av klimatskalet. Se bilagor för framräkning av värden i diagrammet. 
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5 Förslag till olika alternativ för boendeform 

5.1 Så här ser det ut idag 

 
I dagsläget finns det fyra lägenheter i fastigheten, varav två är på 64 kvm, bestående av 2 rum 
och kök. De andra två är på 88 kvm och omfattar tre rum och kök. Två av lägenheterna har 
hyresavtal som gäller på obestämd tid medan de två andra precis blivit uthyrda med avtal som 
fråntar hyresgästerna rätten till besittningsskydd. 
 

Lägenhet Antal rum Kvm Hyra Avtal 

1 2 + kök 64 4293 kr Ej besittningsrätt 

2 2 + kök 64 4293 kr Obestämd tid 

3 3 + kök 88 5454 kr Ej besittningsrätt 

4 3 + kök 88 5454 kr Obestämd tid 

Tabell 4 
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5.2 Beskrivning av de olika alternativen 

 
Alternativ 1 
I alternativ 1 bibehålls lägenheternas befintliga skick, samt kvarstår som hyresrätter. 
 
Alternativ 2 
Även detta alternativ innebär att lägenheternas befintliga skick bibehålls. Däremot omvandlas 
lägenheterna till bostadsrätter. 
 
Alternativ 3 
Detta alternativ innebär att huset renoveras och rustas upp både ut- och invändigt, medan hela 
husets planlösning och uppdelningen av lägenheter fortsätter att se ut som det gör idag. 
Lägenheterna fortsätter att vara hyresrätter med den skillnaden att hyran kommer att höjas. 
 
Alternativ 4 
Även detta alternativ innebär att huset renoveras och rustas upp på samma sätt som i alternativ 
3. Planlösning och uppdelningen av lägenheter fortsätter även här att se ut som det gör idag. 
Skillnaden från alternativ 1 är att lägenheterna ombildas från hyresrätter till bostadsrätter i 
detta fall. 
 
 
 Behålla som hyresrätter  Omvandla till bostadsrätter 

 

5.3 Upplåtelseformer 

 
I Sverige finns det tre olika sätt att förfoga över sin bostad. De två som vi behandlar i denna 
uppsats är hyresrätter och bostadsrätter som beskrivs översiktligt nedan.  

5.3.1 Hyresrätt 
 
Hyresrätt är en särskild nyttjanderätt där den boende, som kallas hyresgäst, under en viss tid 
eller tills vidare nyttjar lägenheten mot betalning. En lägenhet definieras som en bostad i ett 
hyreshus. Lägenheten ägs vanligen av en privat hyresvärd eller ett allmännyttigt 
bostadsföretag.29 Hyresförhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i huvudsak 

                                                 
29 Agell A, Malmström Å 2002 
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Alternativ 2 

 
Alternativ 3 

 
Alternativ 4 

Befintligt skick 

Renovera 



 

36 
 

genom 12 kap. JB och genom ett hyresavtal. Enligt 12 kap. 3 § JB gäller ett hyresavtal för 
obestämd tid. Det kan dock upphöra genom att hyresvärden eller hyresgästen säger upp det. 
Hyresgästen har rätt att få hyresavtalet förlängt även om hyresvärden säger upp det. Detta 
skydd som hyresgästen har kallas för besittningsskydd. Besittningsskyddet gäller inte om 
hyresgästen t.ex. inte betalar hyran i tid eller vanvårdar lägenheten. Besittningsskyddet är inte 
absolut utan kan brytas i en rad olika fall som t.ex. om huset ska rivas. Tvister mellan 
hyresgästen och hyresvärden avgörs hos hyresnämnden.30 
 
Hyreslagen tillåter inte överlåtelse av hyresrätter i form av försäljning. Däremot får 
hyresgäster byta lägenheten mot en annan om det finns beaktansvärda skäl. 
 

5.3.2 Bostadsrätt 
 
En bostadsrättförening är en ekonomisk förening31 och den regleras till största delen i 
Bostadsrättslagen (1991:614, Brl). Föreningen finansieras genom insatser, eventuella 
upplåtelseavgifter, årsavgifter samt hyror från eventuella hyresgäster. 32Bostadsrätten är en 
andel i bostadsrättsföreningen samt en nyttjanderätt till lägenheten, dvs. en form av indirekt 
ägande. Anledningen till detta indirekta ägande är att BRL innehåller betydelsefulla regler om 
bildande av förening som syftar till att skydda de enskilda som satsar pengar genom sina 
insatser. Bostadsrätt innebär enligt 1 kap. 4 § BRL en upplåtelse av en lägenhet mot 
ekonomisk ersättning utan begränsningar i tiden. Bostadsrätt får endast upplåtas aven 
bostadsrättsförening till en medlem. Bostadsrättsinnehavaren bär ansvaret för lägenhetens 
skick. Bostadsrättsföreningen är dock ansvarig för skicket när lägenheten upplåts första 
gången. 
 
  

                                                 
30 http://www.hyresnamnden.se/ Maj 2011 
31 1 kap 1 § 1 st Brl 
32 Victorin A, 2003 s 18 - 20 
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6 Alternativ 1 och 3 – juridiska förutsättningar för att upplåta fastigheten 
med hyresrätt 

 
Det finns tre grundläggande frågeställningar i dessa alternativ. För särskilt alternativ tre då 
renovering ska ske är dessa: 
  

! Vilka åtgärder får utföras? 
! Får man säga upp hyresgästerna? 
! Får man höja hyran? Även i det fall då ingen renovering sker. 
! Hur mycket får hyran höjas? 

6.1 Hyresgästernas godkännande vid standardhöjningar 

 
För att fastighetsägaren skall få tillstånd till att utföra förbättrings- och ändringsarbeten krävs 
det till att börja med att dessa arbeten inte är av obetydligt slag och åtgärderna inte skall 
medföra en oväsentlig ändring.33 Är så fallet och ska åtgärderna utföras skall de vara 
godkända av de berörda hyresgästerna eller så ska tillstånd lämnas av hyresnämnden. Utan ett 
sådant godkännande av bostadshyresgästerna eller hyresnämnden får en fastighetsägare inte 
utföra vissa arbeten.34 Detta innebär att godkännande gäller för ”lyxrenoveringar” men även 
åtgärder som är standardhöjande eftersom arbeten av sådant slag påverkar bruksvärdet vilket 
ofta leder till att även hyran påverkas.35 Standardhöjande åtgärder kan till exempel vara 
upprustning av kök eller badrum när det gäller de enskilda bostadslägenheterna. För de 
gemensamma delarna av huset kan det bland annat vara upprustning av trappuppgångar, 
tvättstugor och uteplatser.36 Då åtgärder skall utföras på gemensamma utrymmen skall 
godkännande fås av hyresgästerna i mer än hälften av bostadslägenheterna.37 Skall vanliga 
underhålls- och reparationsarbeten utföras gäller inte regeln så länge de inte medför en inte 
oväsentlig ändring.38 Godkännande eller tillstånd behövs inte heller om åtgärderna vidtas för 
att en bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard39, vilket inte är fallet i vårt 
exempel.  

 
I vårt fall kommer huset att genomgå en större renovering och upprustning både ut- och 
invändigt och vi kan konstatera att det kan gå under benämningen ”standardhöjande arbeten” 
och kommer alltså att medföra ett krav på godkännande från alla de berörda 
bostadshyresgästerna. Då två av hyresgästerna har avtal som fråntar de deras besittningsrätt, 
och avtalen kommer att sägas upp, är det endast två hyresgäster som skall ge sitt 
godkännande. 
  
Av ett avgörande (ÖH 4722-05; 2006-04-27) framgår det att även om det inte finns några 
formkrav på hyresgästens godkännande bör det lämnas skriftligen för att det skall kunna 
redovisas om så skulle behövas.40  
 

                                                 
33 12 kap 18 d § 1 st. pkt. 1, 2 JB 
34 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
35 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
36 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
37 12 kap 18 d § JB 
38 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
39 12 kap 18 d § JB 
40 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
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Hyresvärden måste skriftligen meddela hyresgästerna om de åtgärderna han vill utföra.41 
Åtgärderna skall specificeras men det är inte reglerat hur formen eller innehållet ska vara. 
Däremot är det skäligt att anta att det kan krävas lite mer än bara ett meddelande för att få 
hyresgästernas godkännande. Till exempel kan tidplaner och ekonomiska konsekvenser vara 
av intresse när beslut skall fattas.42 Det bästa och mest effektiva för hyresvärden är att komma 
överens med hyresgästen istället för att genomgå en hyresnämndsprövning. För att möjliggöra 
detta bör möten med allmän information hållas där det även öppnas upp för diskussioner som 
i bästa fall leder till ett godkännande. Det går även att direkt meddela hyresgästerna och 
därefter hålla ett möte som i sin tur kan leda till ett godkännande. 
 
Skulle en hyresgäst inte godkänna att sådana arbeten utförs kan hyresvärden ansöka om lov 
hos hyresnämnden.43 I ansökan skall framgå skälen till varför hyresvärden vill genomföra 
åtgärderna.44 Hyresnämnden skall godkänna ansökan om det finns ett beaktansvärt intresse 
från hyresvärdens sida och det är inte är oskäligt gentemot hyresgästen.45Hyresnämnden 
prövar då om det är oskäligt mot hyresgästen att det utförs och väger då hyresvärdens intresse 
av att åtgärden utförs mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att 
åtgärden inte utförs, detta kallas för objektiva hyresgästintressen.46 Exempel på detta kan vara 
att åstadkomma eller vidmakthålla en modern boendestandard eller att bibehålla en äldre men 
välfungerande inredning. En boendekostnad som är orimligt hög kan även räknas till sådana 
intressen. I vissa fall kan även subjektiva intressen beaktas med det är endast då särskilda skäl 
föreligger som till exempel hög ålder på en hyresgäst eller om åtgärderna leder till en kraftig 
hyreshöjning.47Av rättspraxis framgår att hyresvärden alltid har rätt att genomföra de åtgärder 
som krävs för att en lägenhet skall uppnå modern nybyggnadsstandard.48 Detta kan kopplas 
till avsikten med att vanligt förekommande hyresgästintressen skall beaktas eftersom man 
anser ombyggnadsåtgärder vara viktiga ur en framtida hyresgästs perspektiv. Det framgå även 
att en hyresvärd inte skall hindras från att rusta upp lägenheter om det krävs för att 
upprätthålla en god boendestandard. 
  
När nämnden har prövat om hyresvärden har ett beaktansvärt skäl för att genomföra 
åtgärderna prövas det om skälen kan klassas som objektiva hyresgästintressen. Är så fallet 
skall bifall lämnas men väger hyresgästens skäl att inte utföra åtgärderna tyngre än 
hyresvärdens motiv klassas det som oskäligt och detta leder till att åtgärderna inte skall 
godkännas av hyresnämnden.49 
 
Då hyreslagen inte innehåller några varsamhetsbestämmelser är hyresnämnden skyldig att 
underrätta byggnadsnämnden om ett ärende rörs av något som är förenligt med de 
varsamhetsregler som finns i plan- och bygglagen.50 Bestämmelserna anger att ändring av en 
byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ta till 
vara.51  

                                                 
41 12 kap 18 e § JB 
42 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
43 12 kap 18 e § JB 
44 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
45 12 kap 18 f § JB 
46 12 kap 18 f § 2 st. JB 
47 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
48 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
49 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
50 Hyreslagen. En kommentar på Internet.  
51 3 kap 10 § PBL.  
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I vårt fall blir utgångspunkten som gäller för 1997 års lagstiftningsärende aktuell då den anger 
att en hyresvärd inte skall hindras från att rusta upp en lägenhet till en sådan standard som 
man normalt kan förvänta sig av en modern lägenhet. Propositionen (1996/97:30 s. 74) ger 
hyresvärden möjligheten att kunna bedriva en bra och ekonomisk fastighetsförvaltning i ett 
längre perspektiv.52   

 

6.2 Uppsägning av hyresavtalet 

 
Ett hyresavtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla.53 
Hyresavtal för bostadslägenheter som gäller för obestämd tid kan, om inte längre 
uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid.54 
I de fall då hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen har rätt till en förlängning 
av avtalet.55 Detta är det så kallade besittningsskyddet. 

 

6.3 Besittningsskydd 

 
Besittningsskyddet innebär som sagt att en hyresgäst i regel har rätt till att förlänga sitt 
hyresavtal om hyresvärden skulle säga upp avtalet och begära hyresgästen att flytta. Detta 
besittningsskydd kan dock avtalas bort i vissa fall. För att göra det måste en särskild handling 
upprättas av hyresvärd och hyresgäst där det framgår att de kommit överens om att 
hyresgästen avstår sin besittningsrätt. Denna överenskommelse måste godkännas av 
hyresnämnden. Det krävs en godtagbar anledning till varför det inte skall finns någon 
besittningsrätt. I vårt fall är det alltså två av hyresgästerna som inte innehar någon 
besittningsrätt. 
 
I hyreslagen finns det en paragraf som innehåller bestämmelser som ger parterna möjligheten 
att avtala bort besittningsskyddet. Anledningen till denna möjlighet är att lägenheter ska 
kunna hyras ut för den tid som återstår innan de tas i anspråk vid ett framtida behov och 
slipper stå tomma.56  
 
Det finns undantag till regeln om besittningsrätt. I vårt fall gäller punkten som anger att 
hyresgästen inte har någon rätt till förlängning av avtalet när huset skall undergå en större 
ombyggnad och det inte är uppenbart att hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan 
nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt att det inte är skäligt mot 
hyresgästen att hyresförhållandet upphör.57 Dock krävs hyresgästerna godkännande eller 
hyresnämndens tillstånd för att åtgärderna skall kunna utföras.58 Enligt vad som anges i 
bestämmelsen måste det handla om en större ombyggnad och det som avgör om så är fallet är 
hur den faktiska situationen i byggnaden artar sig pga. ombyggnaden. Hindrar ombyggnaden 

                                                 
52 Hyreslagen. En kommentar på Internet. 
53 12 kap 3 § JB 
54 12 kap 4 § JB 
55 12 kap 46 § JB 
56 12 kap 45a § JB 
57 12 kap 46 § p 4 JB 
58 12 kap 18 d § JB 
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hyresgästerna från att bo kvar för att den är så genomgripande så är det fråga om en större 
ombyggnad. Påstår hyresvärden att ombyggnaden kan utföras mer ändamålsenligt om 
hyresgästen flyttar, så gäller det som sagts.59 Tyder allt på att det är fråga om en större 
ombyggnad är besittningsskyddet brutet och hyresgästen måste därför flytta.  
 
I vissa fall föreligger återflyttningsrätt och då bryts besittningsrätten bara temporärt då det är 
möjligt för hyresgästen att flytta tillbaka efter ombyggnaden. I dessa fall kan hyresvärden 
erbjuda en möjlighet att hyra en annan lägenhet under ombyggnadstiden men denna behöver 
inte vara likvärdig. Däremot skall hyresgästen ges en möjlighet att kunna hyra en likvärdig 
lägenhet i samma hus när renoveringen är klar.60 När hyresnämnden gör sin prövning vägs det 
in om återinflyttningsrätt erbjudits eller ej. En obefogad vägran leder till ett förlängt avtal eller 
ej påbörjad ombyggnation. Därför bör hyresvärden åta sig att skriftligen ge hyresgästen en 
möjlighet att ingå ett nytt avtal. Rätten bör preciseras till en bestämd lägenhet, vanligtvis 
samma. Rätt till återflyttning innebär inte att hyresvärden slipper tillhandahålla en 
evakueringslägenhet under ombyggnadstiden. Är det klart att hyresgästens lägenhet skall 
finna kvar efter ombyggnaden med i stort sätt samma ytinnehåll, rumsantal, mm, kan inte 
värden anföra vägrande skäl mot återinflyttning. Prövningen bör utfalla till hyresgästen 
förmån.61 

6.4 Tillvägagångssätt 

 
Två av lägenheterna hyrs ut genom kontrakt där hyresgästerna har fråntagits sin rätt till 
besittningsskydd. Detta innebär att då huset ska genomgå renoveringen har dessa två 
hyresgäster inte någon rätt till en förlängning av avtalet då detta alltså har avtalats bort. För de 
två andra hyresgästerna som har besittningsrätt i vanlig ordning gäller alltså det som skrivits 
ovan; deras godkännande krävs för att åtgärderna skall kunna utföras. Är det uppenbart att 
hyresgästen inte kan bo kvar i lägenheten under tiden då renoveringen skall ske gör det att 
hyresgästerna inte heller i detta fall har rätt till någon förlängning. Det framgår ej att någon 
ersättningslägenhet måste finnas, men finns det ingen säkerhet på att hyresgästen får flytta 
tillbaka efter renoveringen kan det leda till att hyresavtalet inte går att säga upp 
överhuvudtaget. 
 
Först måste alltså ett godkännande inkomma från alla de berörda hyresgästerna. I och med 
detta informeras de boende om vilka åtgärder som kommer att utföras. I samband med den 
informationen kommer även upplysningar om tidplan och eventuella konsekvenser att lämnas. 
Allt detta för att hyresgästerna ska få så mycket insikt som möjligt, vilket då kan hjälpa dem i 
deras beslut om att godkänna eller ej.  
 
Om det inte skulle finnas några boende i fastigheten när renoveringen sätter igång skulle det 
inte finnas några hyresgäster att ta hänsyn till vilket skulle leda till att det ej fanns någon 
skyldighet att hitta ersättningslägenheter. Det skulle inte heller finnas hyresgäster att ta 
hänsyn till då hyrorna skulle förhandlas vilket skulle innebära att man då skulle gå enligt vad 
som är rimligt för lägenheterna med hänsyn till lägenheternas standard och skick.  Alltså 
skulle det optimala och enklaste fallet vara om huset stod tomt. 

                                                 
59 Hyreslagen. En kommentar på Internet.  
60 12 kap 46 § 3 st. JB 
61 12 kap 46 § p 4 JB 
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6.5 Hyreshöjning 

 
När renoveringen av fastigheten och alla dess lägenheter är klar är tanken att hyrorna skall 
höjas. Huvudregeln i hyreslagen är att hyran skall vara skälig. Detta innebär att beloppet inte 
skall vara mycket högre än vad hyran för en lägenhet som är likvärdig med hänsyn till 
bruksvärdet är.62 
 
En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. Nedan 
följer några exempel som man tar hänsyn till när man bestämmer bruksvärdet: 
 

! storlek 
! modernitetsgrad 
! planlösning 
! läge inom huset  
! reparationsstandard  
! ljudisolering 

 
Även annat kan komma att påverka bruksvärdet som till exempel om det finns förmåner som 
är kopplade till lägenheten, vilket kan vara: 
 

! hiss 
! tvättstuga 
! sopnedkast 
! särskilda förvaringsutrymmen 
! garage och biluppställningsplats63 
 

Med likvärdig lägenhet menas i första handlägenheter vars hyra har bestämts genom 

förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Det saknar betydelse om det är 

en privat hyresvärd eller en kommunal (allmännyttig) hyresvärd som har ingått 

förhandlingsöverenskommelserna. 

Hyresvärdens motpart vid förhandlingarna är en lokal hyresgästförening. Föreningen är i de 

allra flesta fall ansluten till Hyresgästföreningen, Riksförbundet.64  

Husen skall i grova drag efterlikna varandra när det kommer till bland annat storlek, antal rum 
och modernitet. Även läget och boendemiljön beaktas. Alla punkter som tas upp skall endast 
ses som enskilda hjälpmedel som tillsammans bygger upp en lägenhets bruksvärde, det går 
alltså inte att bestämma hyran genom att endast ta hänsyn till en av punkterna.65 
  

                                                 
62 12 kap 55 § JB 
63 http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Bruksvarde/ 
64 http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/ 
65 http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Likvardig-lagenhet/ 
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Enligt hyresnämnden finns ett allmänt riktvärde som är att hyran får avvika med 4 – 5 procent 
jämfört med en likvärdig lägenhet, men detta kan skilja sig då bedömningar görs från fall till 
fall.  
 
Hänsyn ska tas till förbättrings- och ändringsarbeten som utförts men inte om åtgärderna 
krävde godkännande som inte har inkommit.66 
 
Vill hyresvärden att en hyreshöjning skall ske måste han meddela detta skriftligen till 
hyresgästen.67 Detta meddelande skall bland annat innehålla uppgifter om hur mycket den nya 
hyran skall vara och även vilken dag den nya hyran skall börja gälla. I meddelande skall det 
även framgå att hyresgästen blir skyldig till att betala den nya hyran om han inte lämnar 
besked att han motsätter sig den senast en viss angiven dag, dock tidigaste två månader efter 
att meddelandet har lämnats.68 I sådant fall börjar den nya hyran att gälla dagen efter den dag 
som var angett som den sista dagen att motsätta sig hyreshöjningen.69 
 
Hyran kan på frivillig väg bestämmas antingen efter individuella förhandlingar mellan 
hyresvärd och hyresgäst. Detta pga. att i vårt fall finns ej någon förhandlingsklausul i avtalet. 
Hyrans belopp skall anges i hyresavtalet.70 
  

                                                 
66 12 kap 55 a § p 1 JB 
67 12 kap 54 § JB 
68 12 kap 54 a § 2 st JB 
69 12 kap 54 a§ 3 st JB 
70 12 kap 19 § JB 
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7 Alternativ 2 och 4 – juridiska förutsättningar för att ombilda hyresrätt till 
bostadsrätt 

7.1 Att ombilda 

 
För att ombilda finns det en hel del saker som man ska ta hänsyn till och det är även viktigt att 
de olika momenten görs i rätt ordning. Ofta initieras en ombildning av några hyrestagare som 
går ihop för att undersöka om det finns intresse bland de övriga hyresgästerna att genomföra 
en ombildning. Ett sätt att ta reda på detta är genom att kalla till ett informationsmöte. Visar 
det sig att intresse finns skall en bostadsrättsförening bildas.71 Detta är ett krav för att en 
ombildning från en hyresrätt till en bostadsrätt skall kunna ske.72 Fastighetsägaren behöver 
dock inte sälja till de boende, utan kan sälja hyreshuset till en kontorsbildad 
bostadsrättsförening som han själv kontrollerar. På det sättet kan fastighetsägaren sälja 
lägenheterna till ett högre pris och maximera nyttan. För att detta förfarande ska vara möjligt 
är en förutsättning att hyreshuset är tömt på hyresgäster.73 
 
I samband med ombildning kan förhandsavtal, som regleras i bostadsrättslagen, vara 
användbart då den säkrar att personerna i fråga kommer att förvärva bostadsrätten. 
Förhandsavtalet innebär alltså att föreningen och förhandstecknaren är skyldiga att upplåta 
lägenheten med bostadsrätt till den som tecknat sig för lägenheten respektive förvärva 
lägenheten med bostadsrätt.74 Förhandsavtalet skall vara skriftligt och innehålla information 
om bland annat parternas namn, vilken lägenhet som upplåtelsen gäller och tidpunkt för 
upplåtelsen.75 

7.1.1 Bildandet av en bostadsrättförening 
 
För att en ombildning skall kunna ske krävs att en bostadsrättförening bildas som sagt. Kravet 
är att innehavarna av kontrakt, avseende minst två tredjedelar av antalet lägenheter i 
fastigheten, vill delta i en ombildning. Ett annat krav är att bostadsrättsföreningen måste bestå 
av minst tre medlemmar76 och för att detta skall kunna uppfyllas skall fastigheten bestå av 
minst tre lägenheter.77 Om det finns ett intresse från minst två tredjedelar av hyreskontrakten, 
kan den blivande föreningen gå vidare med bildandet. Då hålls ett möte, vid vilket minst tre 
medlemmar antas i bostadsrättsföreningen, en styrelse och en revisor utses samt utses 
bostadsrättföreningen stadgar.78 Efter detta är avklarat skall bostadsrättföreningen, inom sex 
månader, registreras hos Bolagsverket.79 
 
Det finns egentligen endast en huvuduppgift för en bostadsrättförening och den är att i 
föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.80 En sådan upplåtelse får endast ske om 
mottagaren är en medlem i bostadsrättsföreningen.81 När väl en upplåtelse sker skall den vara 

                                                 
71 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
72 3 § 1 st OmbL 
73 Victorin A, 2003, s. 92 
74 5 kap 1§ 2 st Brl 
75 5 kap 3 § 1 st Brl 
76 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
77 2 § 1 st OmbL 
78 1 kap 2 § Brl 
79 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
80 1 kap 1 § 1 st Brl 
81 1 kap 3 § 1 st Brl 
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till nyttjande mot ersättning och den skall även gälla för obestämd tid. Rätten att upplåta en 
bostadsrätt är exklusiv vilket innebär att endast en bostadsrättsförening kan upplåta en 
lägenhet med bostadsrätt.82 Då det anges skall även Lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar tillämpas för att reglera en bostadsrättsförenings verksamhet.83  

7.1.2 Ekonomisk plan 
 

För att en förening skall kunna upplåta lägenheter med bostadsrätt skall en ekonomisk plan tas 
fram. Detta görs av föreningens styrelse och sedan registreras den av Bolagsverket. I planen 
skall framgå sådana upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningen 
verksamhet84, t ex ska insats, årsavgift för varje lägenhet och framtida kostnader för 
reparationer redovisas.85 Planen skall sedan granskas och förses med intyg av två personer. 
Intyget skall visa att uppgifterna är korrekta och att beräkningarna i den ekonomiska planen är 
hållbara.86 I samband med att planen registreras hos Bolagsverket kontrolleras intygsgivarna 
och sedan kan planen fungera som ett beslutsunderlag för föreningen. 

  

En av huvudsakerna som tas upp i den ekonomiska planen är fastighetsköpet och hur detta 
skall finansieras. Hyresgästerna erlägger en viss insats och resten betalas genom att 
föreningen tecknar ett lån. Hur stor del som finansieras av medlemsinsatser respektive lån 
kommer att påverka summan på månadsavgiften som varje lägenhet blir tvungen att betala. Ju 
mindre del som betalas av de boende desto större blir föreningens lånebehov vilket leder till 
en högre månadsavgift. Det motsatta gäller då de boende erlägger en större insats. Det 
optimala för en bostadsrättsförening är att insatserna blir så höga som möjligt för att på så sätt 
ha en låg belåningsgrad vilket leder till att föreningen får en sund ekonomi. Att göra på detta 
vis leder även till skattemässiga fördelar, tack vare skattereduktionen. Den möjliggörs när 
kapitalutgiften, t.ex. låneräntorna, är större än kapitalinkomsten och ett underskott av kapital 
har uppstått. Vid underskott av kapital har skattepliktiga personer rätt att minska skatten på 
övriga inkomster genom skattereduktion, det kallas även för ränteavdrag. Detta leder till att de 
boende i regel får 30 % lägre räntekostnad. Skattereduktionen görs i samband med den årliga 
deklarationen och avdraget erhålls en gång per år.87 

  

7.1.3 Intresseanmälan 
 
När föreningen är bildad och den ekonomiska planen har blivit godkänd och registrerad skall 
en intresseanmälan lämnas in till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet. Ett krav för att 
den skall godkännas är att minst två tredjedelar av de lägenheter som finns i fastigheten har 
intresse av att delta i ombildningen och är medlemmar i föreningen samt folkbokförda på 
fastigheten.88 Intresseanmälan visar att hyresgästerna är intresserade av att förvärva det 
aktuella hyreshuset för ombildning till bostadsrätt89 och försäkrar bostadsrättföreningen om 
att få förtur vid en eventuell försäljning.  

                                                 
82 1 kap 4 § 1 st Brl 
83 1 kap 1 § 2 st Brl 
84 3 kap 1 § 1 st Brl 
85 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
86 3 kap 2 § Brl 
87 http://avdragslexikon.se/avdrag/skattereduktion 
88 3 § 2 st 2 p OmbL 
89 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
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När anmälan väl har gjorts och godkänts av inskrivningsmyndigheten, antecknas den i 
fastighetsregistret för den aktuella fastigheten.90 När de boende registrerar en intresseanmälan 
på godkänt vis leder detta till att ägarens rätt att överlåta fastigheten inskränks. Fastigheten får 
inte överlåtas utan att bostadsrättsföreningen som gjort intresseanmälan har fått erbjudandet 
att anskaffa hela hyreshuset. Detta kallas hembud och skall anmälas skriftligen till 
hyresnämnden på orten.91 
 
Det kan gå till på två sätt när fastighetsägaren vill sälja och det finns en intresseanmälan 
inskriven. Det ena är att fastighetsägaren vänder sig direkt till bostadsrättföreningen för att 
förhandla med denna och på så sätt få till en försäljning. Det andra är att han vänder sig till 
hyresnämnden med ett hembud. 
 
I det första fallet rör det sig om en normalförsäljning, det vill säga att fastighetsägaren vill 
sälja sin fastighet och vänder sig direkt till bostadsrättsföreningen som han vet vill köpa. 
Dessa två parter för sedan en förhandling om köpeskillingen och andra villkor, precis som till 
exempel en privatperson som vill köpa sig en villa. 
 
I det andra fallet har fastighetsägaren vanligtvis redan en köpare som är någon annan än 
bostadsrättsföreningen. Denne köpare och fastighetsägaren har kommit fram till en 
köpeskilling och även upprättat ett förslag till köpeavtal. Det är sedan detta köpeavtal som 
fastighetsägaren, genom att skriftligen vända sig till hyresnämnden, hembjuder till 
bostadsrättsföreningen.92  Köpeavtalet, eller förslaget till köpeavtal, skall vara underskrivet av 
fastighetsägaren när det sänds till hyresnämnden. Hyresnämnden delger sedan 
bostadsrättsföreningen hembudet.93 Det här innebär att bostadsrättsföreningen får en rätt att 
köpa fastigheten på exakt samma villkor som den köpare som fastighetsägaren redan 
förhandlat fram ett köpeavtal med. Väljer bostadsrättsföreningen att acceptera köpeavtalet, 
träder denna således i den tilltänkte köparens ställe och har härigenom fått nyttja sin 
förköpsrätt. En accept av hembudet är således att anse som om fastighetsägaren och 
bostadsrättsföreningen har slutit ett avtal om köp av den hembjudna fastighet på de villkor 
som anges i förslaget till köpeavtalet.94 Att ett hembud har delgivits bostadsrättsföreningen 
skall också inskrivas i fastighetsregistret. Denna gång sker dock detta genom en anmälan från 
hyresnämnden till inskrivningsmyndigheten.95 Bostadsrättsföreningen har, från den dagen den 
har delgivits köpeavtalet, tre månader på sig att ta ställning till hembudet.96 Finner 
bostadsrättsföreningen hembudet intressant kan den, inom denna tremånadersperiod, anmäla 
sitt intresse skriftligen till hyresnämnden och på så sätt få ytterligare tre månaders 
betänketid.97 Hembudet upphör att gälla om bostadsrättsföreningen ej svarar inom angiven tid, 
eller om bostadsrättsföreningen skriftligen underrättar hyresnämnden om att den ej accepterar 
hembudet.98 Detta betyder att fastighetsägaren får sälja hyreshuset till en annan köpare. 
  

                                                 
90 3 § 1 st. OmbL 
91 6 § 1 st. OmbL 
92 7 § OmbL 
93 8 § OmbL 
94 11 § OmbL 
95 8 § 3 st OmbL 
96 10 § 1 st OmbL 
97 10 § 2 st OmbL 
98 10 § 3 st OmbL 
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Nedan följer de fall då fastighetsägaren har rätt att frångå hembudsskyldigheten: 
 
1. om föreningen godkänner överlåtelsen, 
2. om staten förvärvar egendomen, 
3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när makar förvärvar 
gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling, 
4. om förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig auktion 
5. om överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i egendomen och denna 
andel förvärvats på något annat sätt än genom gåva.99 
Hembudet antas genom att föreningen inom tre månader från den dag då hembudet skedde 
skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen beslutat att förvärva den hembjudna 
egendomen på de villkor som anges i fastighetsägarens förslag till köpeavtal. När anmälan har 
kommit in prövar nämnden om hembudet rätteligen har antagits.100 Om föreningen inom den 
tid som anges i första stycket skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen är 
intresserad av att förvärva den hembjudna egendomen, förlängs tiden för att anta hembudet 
till sex månader från den dag då hembudet skedde.101 

7.1.4 Köp av fastighet 
 

En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 
skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar 
av de uthyrda lägenheterna som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet.102I de fall 
bostadsrättföreningen blir den som förvärvar fastigheten gäller samma regelverk som när till 
exempel en privatperson förvärvar en fastighet, nämligen 4 kap jordabalken (JB). 4 kap JB 
ställer ett antal krav som skall uppfyllas för att förvärvet skall vara giltigt. Utgångspunkten är 
att köpekontraktet skall upprättas skriftligen och vara underskrivet av både köparen och 
säljaren. Handlingen skall även innehålla uppgifter om köpeskillingens storlek och en 
överlåtelseförklaring som tydligt informerar om att säljaren överlåter fastigheten till 
köparen.103 Skulle ett köp genomföras utan dessa formkrav som angivits ovan är köpet 
ogiltigt.104 Vid en ombildning är detta dock inte helt sant. Sker fastighetsförvärvet genom att 
bostadsrättsföreningen antar fastighetsägarens hembud, finns inte samma formkrav som när 
bostadsrättsföreningen gör förvärvet genom normalköp eller underhandsförhandling. Skulle 
fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen upprätta ett köpekontrakt som strider mot 4:1 1 st 
JB är köpet lika fullt giltigt.105 Fastigheten måste betalas och köpebrevet skall skrivas under 
innan föreningen får tillträde till fastigheten.106 Beslutet om att köpa fastigheten tas på en så 
kallad köpestämma. 
 
  

                                                 
99 6 § 1 st. OmbL 
100 10 § 1 st. OmbL 
101 10 § 2 st OmbL 
102 9 kap 19 § Brl 
103 4 kap 1 § 1 st JB 
104 4 kap 1 § 3 st JB 
105 4 kap 1 § 3 st JB 
106 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
 



 

47 
 

7.1.5 Upplåtelseavtal 
 

En bostadsrätt skall upplåtas på obestämd tid och mot ersättning. Vidare kan en lägenhet 
upplåtas med bostadsrätt av en bostadsrättsförening endast en gång och detta görs genom att 
ett upplåtelseavtal mellan medlemmen och föreningen skrivs när köpet är klart. I samband 
med detta blir den före detta hyresgästen istället bostadsrättsinnehavare.107 En 
bostadsrättförening kan endast upplåta lägenhet med bostadsrätt till någon som är medlem i 
bostadsrättsföreningen.108 Nästa gång bostadsrätten skall säljas sker detta genom att ett 
överlåtelseavtal skrivs mellan köparen och säljaren.109 Den som väljer att inte köpa 
bostadsrätten har kvar sitt hyresavtal och har nu fått bostadsrättsföreningen som hyresvärd 
istället för den förra fastighetsägaren. 

För att den nybildade bostadsrättsföreningen skall vara säker på att de hyresgäster som 
anmäler sitt intresse även fullföljer ombildningen kan ett förhandsavtal tillämpas. Ett 
förhandsavtal är ett bindande avtal mellan bostadsrättsföreningen och den blivande 
bostadsrättinnehavaren. Det innebär att bostadsrättföreningen förbinder sig att upplåta 
lägenheten med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet och att den som tecknat 
förhandsavtalet förbinder sig att förvärva lägenheten med bostadsrätt.110 

Väljer en hyresgäst att inte ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, men fortfarande vill bo kvar i 
lägenheten, har denne full frihet till detta. Hyresgästen får bo kvar i lägenheten eller hyra 
lokalen på samma villkor som förut, dock med skillnaden att det är bostadsrättsföreningen 
som är dennes hyresvärd. Hyresgästen behåller sitt besittningsskydd och även sin bytesrätt.111 
   
Ett köpebrev upprättas i och med att köpeskillingen erläggs och det är med denna handling 
som bostadsrättsföreningen sedan söker lagfart hos inskrivningsmyndigheten.112 
 

7.2 Fastighetsägaren bildar en förening113 

 
Ett alternativ till ombildning är att fastighetsägaren själv bildar en förening för att sedan sälja 
huset till föreningen. Om huset är tomt och hyresgästerna inte har någon återflyttningsrätt kan 
då lägenheterna upplåtas med bostadsrätt till fastighetsägaren som sedan säljer bostadsrätterna 
vidare till spekulanter. Detta förutsätter att hyresgästerna har sagts upp och inte har något 
besittningsskydd. På så sätt får man också kontroll över till vilka upplåtelse av bostadsrätt ska 
ske. 

Då man självbildar en bostadsrättsförening sätter man in tre personer i styrelsen och sedan 
kan man köpa huset. Då kan man upplåta lägenheterna till sig själv eller till utomstående.  

I vårt fall måste vi säga upp de hyresgästerna som sitter på rivningskontrakt och få 
godkännande av de andra två. Alla måste vara medlemmar i bostadsrättsföreningen och även 
folkbokförda på adressen.  

                                                 
107 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
108 1 kap 3 § Brl 
109 http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/ 
110 5 kap 1 § 2 st Brl 
111B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.71 Björn Lundén Information AB  
112 20 kap 1 § JB 
113
!Personlig kommunikation Jonny Flodin, Jur kand, Universitetsadjunkt, KTH!
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Förvärvet finansieras med insatser som brukar vara något lägre än en motsvarande lägenhet på 
den öppna marknaden. Insatsnivån motsvarar bruksvärdet och man gör en typ av förhandling 
mellan värdet av bostadsrätt kontra hyresrätt. Detta brukar resultera i ett kvm pris på ca 

10 000 kr lägre jämfört med en bostadsrätt på marknaden. 
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8 Ekonomisk beskrivning 
 
Huset köptes för 3 200 000 kronor varav 500 000 kronor var den egna insatsen. Räntan ligger 
på ca 3,0 % vilket blir ungefär 81 000 kronor per år och amorteringen om ca 30 000 kronor 
per år.  
 
Drift och underhåll är väldigt låga pga. att hyresgästerna betalar värmen själva. 
Fastighetsägaren betalar bara för trapphuset gällande värmen vilket uppgår till 3000 kronor 
per år. Det tillkommer sedan sophämtning, snöröjning och ytterst lite fastighetsskötsel för  
10 000 kronor per år.  
 
Fastighetsskatten är enligt skatteverket 1 277 kronor per bostadslägenhet, dvs 5 108 kronor 
för hela fastigheten.114 
 
Totalt blir detta utgifter om 129 108 kronor per år. 
 
Enligt våra beräkningar uppgår hyresintäkterna idag till ca 230 000 kronor per år.  

 

8.1 De olika alternativen ur ett ekonomiskt perspektiv 

 
Det finns i praktiken fyra olika alternativ enligt följande ruta: 
 
 

 Behålla som hyresrätter  Omvandla till bostadsrätter
      
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ 1 
Alternativ 1 är ett beaktansvärt alternativ eftersom alla lägenheterna redan är uthyrda och man 
som hyresvärd slipper göra några kostsamma åtgärder för att locka dit nya hyresgäster.  
Detta innebär att hyresvärden får en kontinuerlig hyresintäkt varje månad och då hyran är en 
”kallhyra” står hyresgästerna även för kostnader avseende värme, el och varmvatten. 
Samtidigt bör man som hyresvärd tänka på att man förr eller senare kommer behöva göra 
investeringar för upprustning av lägenheterna för att förhindra att lägenheterna blir vakanta.   
 
Tabell 6 visar den ekonomiska situationen för detta alternativ: 
  

                                                 
114http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration2011/fastighetsavgiftfast
ighetsskatt.4.616b78ca12d1247a4b2800035907.html 

 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2 

 
Alternativ 3 

 
Alternativ 4 

Befintligt skick 

Renovera 
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Faktor Summa 
Bostäder, m2 304 
Hyresintäkter per år 233 928 
Drift och underhållskostnader per år 13 000 
Fastighetsskatt 5 108 

Driftnetto 215 000 
Tabell 5 

Tabellen visar vad en investerare rimligen skulle kunna värdera fastigheten till med hänsyn 
till siffrorna i föregående tabell samt ett direktavkastningskrav på 3,75% om hans ändamål är 
att bibehålla den befintliga boendeformen d.v.s. att behålla lägenheterna som hyresrätter: 
 
Direktavkastningskrav  3,75% 
Fastighetsvärde 5 755 200 
Tabell 6 

Alternativ 2 
Detta alternativ innebär att sälja fastigheten i befintligt skick till en bostadsrättsförening. Då 
det i fastigheten finns två lägenheter uthyrda på rivningskontrakt skulle det vid en ombildning 
innebära att dessa två lägenheter skulle kunna upplåtas på säljaren som i sin tur säljer 
lägenheterna på den ”öppna marknaden”. Genom att göra på detta sätt, kan fastighetsägaren 
göra en större vinst. 
Frågan är huruvida hyresgästerna med besittningsskydd är kapabla och villiga att genomföra 
en ombildning till bostadsrätter. Detta på grund av att hyresgästerna i minst två tredjedelar av 
lägenheterna måste gå med på beslutet. Gör de inte det kommer förslaget att avslås. 
 

Lägenhet Antal rum Kvm Avtal Vinst vid 
försäljning 

1 2 + kök 64 Upplåts på Dipart 1 792 000* 

2 2 + kök 64 Obestämd tid 1 152 000** 

3 3 + kök 88 Upplåts på Dipart 2 464 000* 

4 3 + kök 88 Obestämd tid 1 584 000** 

Total 6 992 000 

Tabell 7 

Om Dipart säljer fastigheten till en bostadsrättsförening utan att upplåta lägenheter på sig 
själv kan dessa värden antas vid en försäljning: 
 

Lägenhet Antal rum Kvm Avtal Vinst vid 
försäljning** 

1 2 + kök 64 Upplåts på Dipart 1 152 000 

2 2 + kök 64 Obestämd tid 1 152 000 

3 3 + kök 88 Upplåts på Dipart 1 584 000 

4 3 + kök 88 Obestämd tid 1 584 000 

Total 5 472 000 

Tabell 8 
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*Siffror baserade på bostadsrätters genomsnittpris i Gustavsberg; 28 000 kr/kvm.115 
**Siffror enligt hyresgästernas insats vid köp av omvandlad hyresrätt; 18 000 kr/kvm, se 
avsnitt 8.2. 
 
Som redovisats i avsnitt 8.2 kan fastighetsägaren själv bilda en bostadsrättsförening. Kravet är 
att föreningen består av minst tre medlemmar. På så sätt kan då fastighetsägaren genom den 
nybildade bostadsrättföreningen upplåta två av lägenheterna på sig själv. Detta resulterar i att 
dessa två lägenheter kan upplåtas till marknadspris vilket leder till en större vinst än om 
fastigheten säljs till en bostadsrättförening. Se tabeller ovan.  
 
Alternativ 3 
I detta alternativ skulle man renovera fastigheten och behålla lägenheterna som hyresrätter. 
Med hänvisning till vad som skrivits i bland annat avsnitt 7.5 vet vi att när hyran skall sättas 
är huvudregeln att den skall vara skälig. Detta innebär alltså att beloppet ska vara ungefär lika 
stort som för en lägenhet som är likvärdig med hänsyn till bruksvärdet. Som vi tidigare också 
nämnt är reparationsstandard något som man tar hänsyn till då man bestämmer bruksvärdet. 
Vi har tittat på överenskomna hyror från 2009 i Värmdö och där låg genomsnittshyran på 
976,98 kr/kvm och år. I vårt fall ligger genomsnittshyrorna på 767,43 kr/kvm och år. Dvs. att 
skulle reparationer göras kan vi tänka oss en ökning till 1 000 kr/kvm och år. Hyresintäkterna 
skulle således öka med ca 70 072 kr per år. 
 
Storleken på investeringen beror på vad fastighetsägaren har för avkastningskrav, då en större 
investering inte verkar kunna bidra till att hyresintäkterna ökade så mycket mer än ökningen 
vi skrivit om ovan som bygger på genomsnittshyran i området. Man måste även ta hänsyn till 
vilka tillgångar fastighetsägaren har, dvs. om han behöver ta ett lån på banken för att göra 
investeringen, vilket innebär att han även behöver betala en ränta för lånet vilket leder till en 
annan avkastning, eller om han gör det med eget kapital. 
 
Det man dock ska tänka på är att det inte är säkert att fastighetsägaren får godkännande av de 
berörda hyresgästerna vilket skulle kunna leda till att inga förbättrings- eller ändringsarbeten 
kan utföras alls. 
 
Investeringen görs med eget kapital: 
 
Avkastningskrav Ökade hyresintäkter Investering 
3 % 70 072 kr 2 335 733 kr 
5 % 70 072 kr 1 401 440 kr 

7 % 70 072 kr 1 001 029 kr 
Tabell 9 

Samma investering som ovan görs med lånat kapital till en exempelränta på 3,5%: 
 
Investering/Lån Ränta Räntekostnad Ökade hyror Avkastning 
2 335 733 kr 3,5 % 81 750 kr 70 072 kr -0,5 % 
1 401 440 kr  3,5 % 49 050 kr 70 072 kr  1,5 % 

1 001 029 kr 3,5 % 35 000 kr 70 072 kr  3,5 % 
Tabell 10 

                                                 
115
!Värdering som Bjursfors Näringsliv har gjort på fastigheten Värmdö Ösby 1:54, 2011-03-02!
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Alternativ 4 
Detta alternativ innebär att fastigheten renoveras för att sedan säljas till en 
bostadsrättsförening som i sin tur upplåter lägenheterna med bostadsrätt. Det är svårt att 
bestämma hur mycket man som fastighetsägare bör investera i en upprustning precis innan 
försäljning för att maximera en eventuell vinst. Det kan tänkas att någon form av förbättrings- 
eller ändringsarbeten bör ha en positiv inverkan och resultera i en något större vinst. 
 
Sammanfattning av alternativen 
Kvarstår lägenheterna som hyresrätter utan att man gör några åtgärder, enligt alternativ ett, 
har man en stor fördel i och med att alla lägenheterna redan är uthyrda. Energiförbrukninge är 
hög, dock finns det inga skäl för fastighetsägaren att vidta åtgärder kring uppvärmningen då 
det är hyresgästerna som står för den. En nackdel är den risk för vakans som finns om inga 
förbättringar någonsin görs. 
 
Ombildar man lägenheterna utan att göra några åtgärder enligt alternativ två kan 
fastighetsägaren frigöra det övervärde som finns i hyreshuset. Det faktum att två av 
lägenheterna är uthyrda på kontrakt utan besittningsrätt underlättar för fastighetsägaren om 
han väljer detta alternativ. Däremot är det inte säkert att de andra hyresgästerna är kapabla 
eller villiga att ombilda. 
 
Behåller man lägenheterna som hyresrätter och renoverar, enligt alternativ tre kan en viss 
hyreshöjning motiveras. Dock bidrar inte en större investering med säkerhet till ökade 
hyresintäkter då hyran är reglerad. En fördel är att risken för vakans minskar då man skapar 
en större efterfrågan i och med en renovering. 
 
Ombildar man lägenheterna och renoverar kan man endast spekulera i hur mycketman som 
fastighetsägare bör investera strax före försäljning för att maximera en eventuell vinst. 
Förmodligen har någon form av förbättringsarbeten en positiv inverkan på försäljningspriset. 
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9 Avslutande kommentarer 
 
I våra beräkningar kommer vi fram till att byggnadens teoretiska energiförbrukning är hög 
främst på grund av att byggnaden är gammal och att inga förbättringar har gjorts med syfte att 
förminska energibehovet vid uppvärmning sedan uppförandet av byggnaden. 
 
I och med att uppvärmningen av fastigheten idag sker på bekostnad av hyresgästerna i form 
av direktverkande el och inte påverkar fastighetsägaren nämnvärt, så finns det inga skäl för 
fastighetsägaren att investera i åtgärder för att förminska uppvärmningsbehovet. 
 
Det blir intressant för fastighetsägaren att bekosta ovanstående åtgärder först om 
fastighetsägaren själv skulle få ta kostnaden för uppvärmningen av huset. Man kan även tänka 
sig att det hade varit intressant för en bostadsrättsförening att energieffektivisera byggnaden 
för att på så sätt sänka driftkostnaden för fastigheten som i sin tur leder till lägre avgifter för 
medlemmarna. 
 
Är fastighetsägarens avsikt med fastigheten att få ut en säker intäkt under en längre period, är 
det fördelaktigt att behålla den upplåtelseformen som finns idag, det vill säga fortsätta hyra ut 
lägenheterna. Detta garanterar en viss fast intäkt. För att eventuellt kunna höja hyran kan 
fastighetsägaren utföra någon form av förbättrings- eller ändringsarbeten. 
 
Ur fastighetsägarens perspektiv kan det verka omotiverat att utföra någon form av 
upprustning på lägenheterna då alla fyra lägenheter är uthyrda och generar en säker intäkt 
varje månad. Trots detta kan man konstatera med hänvisning till våra beräkningar i 
föregående avsnitt att en upprustning av fastigheten och lägenheterna kan leda till ett 
vinstgivande resultat. Dock begränsas vinsten av investeringen på grund av att hyran är 
reglerad och bara kan öka upp till en viss gräns. 
 
Hyreshusmarknaden är reglerad vilket medför att driftnettona är låsta. Fastighetsägaren kan 
inte ta ut den hyra som hyresgästerna är beredda att betala. Övervärdet som finns i dessa 
hyreshus kan fastighetsägaren frigöra genom att sälja hyreshuset till en bostadsrättsförening, 
som man själv är med och bildar för att sedan upplåta lägenheterna som bostadsrätter. På så 
sätt kan fastighetsägaren få ut maximal vinst vid försäljning. 
 
I det fall då hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter är det svårt att avgöra huruvida en 
upprustning bidrar till ett ökat värde på fastigheten och på lägenheterna. Vi anser att någon 
form av förbättrings- eller ändringsarbeten bör ha en positiv inverkan vid försäljning men att 
denna är väldigt begränsad, då bostadsrättspriser till stor del styrs av andra faktorer, 
exempelvis läge. 
 
Syftet med denna uppsats är att lägga fram dem olika alternativen som fastighetsägaren skulle 
kunna genomföra. Vad fastighetsägaren bestämmer sig för beror i slutändan helt på hans 
intentioner med fastigheten och i vilken ekonomisk situation han befinner sig i.  
 
Vår rekommendation till fastighetsägaren är att besluta sig för alternativ ett. Här slipper 
fastighetsägaren kostsamma utgifter som förbättrings- och ändringarbeten leder till. Samtidigt 
slipper han även dyra kostnader för värme, el och varmvatten då hyran som sagt är en kallhyra 
och det inte finns några krav på att detta skulle behöva ändras. I och med att alla lägenheterna 
är uthyrda och det fortfarande råder bostadsbrist i Storstockholm är fastighetsägaren 
garanterad en regelbunden intäkt varje månad under en lång tid framöver. 
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Bilagor
 
Areor 

 

Fönster 

Typ av fönster  Antal Dimension[mm] Omkrets [m] Omkretstot[m] Area [m2] Areatot [m
2] 

“Attikafönster” 6  500x1200 3,4 20,4 0,6 3,6 

Fönster fasad 9 1600x1200 5,6 50,4 1,92 17,28 

Fönster takkupor  2 1100x1400 5 10 1,54 3,08 

Fönster farstuar  4 1100x900 4 16 0,99 3,96 

Fönster balkonger  2 1100x900 4 8 0,99 1,98 

!  
 

23 - - 104,8 - 29,9 

 

Dörrar 

Typ av dörr  Antal Dimension[mm] Omkrets [m] Omkretstot[m] Area [m2] Areatot [m
2] 

Dörr 
entréfasad 
(glasad) 

1 2100x1400 7 7 2,94 2,94 

Dörr 
balkonger 
(glasad) 

2 2100x800 5,8 11,6 1,68 3,36 

Dörr farstuar 
(glasad)  

2 2100x900 6 12 1,89 3,78 

!  
 
 

5 - - 30,6 - 10,08 
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Yttervägg puts (exklusive fönster, dörrar samt farstuar) 

Del av byggnad  Längd [m] Höjd till takfot [m] Höjd till nock [m] Area [m2] 

Entréfasad 21 3,9 - 69,48 

Fasad mot mariagatan 21 3,9 - 70,5 

Gavel Norr  9,4 3,9 7,5 34,35 

Gavel Söder 9,4 3,9 7,5 34,35 

!  
 

- - - 208,68 

 

Yttervägg träpanel (exklusive fönster och dörrar) 

Del av byggnad  Längd långsida 1 st [m] Längd per kortsida 2st [m] Höjd [m] Area [m2] 

Gavel Norr 3,9 1,4 2,8 14,89 

Gavel Söder 3,9 1,4 2,8 14,89 

! 
 

- - - 29,78 

 

Tegeltak (varmt, från hanbjälklag till yttervägg) 

Sida Längd [m] Bredd [m] Avdrag för takkupor [m2] Area [m2] 

Entréfasad 
 

21 2,54 11,684 41,7 

Mariagatan 21 2,54 - 53,34 

! 
 

- - - 95,04 

 



 

56 
 

Yttertak plåt 

 

Vindsbjälklag 

Del av byggnad  Antal Längd [m] Bredd [m] Areatot [m
2] 

Hanbjälklag 1 20,6 4,5 92,7 

Takbjälklag i takkupor 2 1,9 2,1 7,98 

!  
 

- - - 100,68 

 

Grund/bottenbjälklag 

Bjälklag Antal Längd [m] Bredd [m] Area [m2] Areatot [m
2] 

Innanför tegelväggar  1 20,6 8,9 183,3 183,3 

Innanför farstuar 2 3,6 1,25 4,5 9 

!  
 

- - - - 192,3 

 

Typ av Plåttak  Antal Längd x Bredd [m] Area [m2] Areatot [m
2] 

Takkupor  2 3,7x2,3 8,51 17,02 

Farstuar 2 3,9x1,4 5,46 10,92 

!  
 
 

- - - 27,94 
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Volym 
 
Del av byggnad  Antal  Längd [m] Bredd [m] Innertakshöjd [m] Volym [m3] Volymtot [m

3] 

Plan 1 1 20,6 8,9 2,7 495 495 

Plan 2 1 20,6 8,9 Varierande 276 276 

Takkupor  2 - - - 4,6 9,2 

Farstuar  2 3,6 1,25 2,5 11,25 22,5 

!  
 

 - - -  802,7 
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Gradtimmar och drifttid 
 
Vid beräkningar av byggnadens värmebehov har följande värden använts. 
 
(KHHO $ #��kc 

#
(JOSOQ #$ #�v�kc#ZW.-C,m-*2] 

#
Genom interpolering mellan 111500°Ch och 102600°Ch i tabellen nedanför fås antalet 
gradtimmar till 106200°Ch. 
 
Interpolering mellan 5800 h/år och 5570 h/år ger drifttiden 5660 h/år. 
 
W $ ;17B.)2271 $ ������#kcm  
?1)5..)B $ ����#mi61 
 

 
 

Summa gradtimmar per år vid uppvärmning till viss temperatur samt drifttid för 
värmeanläggning under tiden 1931-1960 
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U-värden enligt SS-EN ISO 69 46 
 
Nedan följer förklaringar för de ekvationer som har använts vid beräkningar av olika 
byggnadsdelars U-värde. 
 
Byggnadsdelar med homogena materialskikt 

�E #$ #�IK #M #B�i#�:�# M #B�i#�:�# M #B�i#�:�#MD D D M�IO#
 
där, 
 
BK är tjockleken för de olika materialen, 
�IK är övergångsmotståndet vid insidan [m2 °C/W], �IK = 0.13 
�IO är övergångsmotståndet vid utsidan [m2 °C/W], �IO = 0.04 
 
Varefter U-värdet kan lösas ut enligt, 
 
[ $ �i#�E 

 

Byggnadsdelar med inhomogena materialskikt
 
Att beräkna det totala värmemotståndet i icke homogena byggnadsdelar är mer komplicerat. 
Man använder två sätt: U-värdesmetoden samt !-metoden. För att få ett så nära korrekt värde 
på RT som möjligt ska man enligt SS-EN ISO 6946 räkna med båda metoderna och sen ta 
medelvärdet av resultaten.  
 

1. U-värdesmetoden ger �E� [m2 °C/W] 
–Byggnadsdelen delas in i areor som är vinkelräta mot värmeflödet för att få 
homogena skikt för varje area. 
 

2. !-metoden ger �E�� [m2 °C/W]  
–Viktning av ett nytt !-värde för varje inhomogent skikt. 
 

3. �E=(�E� + �E��)/2 

 
Varefter U-värdet kan lösas ut, enligt, 

 
[ $ �i#�E   
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U-värden för fönster och dörrar 
 
 

Byggnadsdel U[W/m2] 

Fönster 3,0 

Dörrar (samtliga dörrar är glasade) 3,0 
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U-värde för yttervägg puts  
 
"-värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

 Rse    0,04   

1 Tjockputs 0,06  1 0,06   

2 Tegelsten 0,12  0,6 0,20   

3 Puts invändigt 0,02  1 0,02   

4 Träreglar cc 600 0,045 0,07 0,14 0,32 0,12 0,017 

4 Isolering(hampa) 0,045 0,53 0,04 1,13 0,88 0,035 

5 Treetex 0,015  0,045 0,33   

 Rsi    0,13   

"´´       0,052 

  
��� $ �v��� (sammanvägt lambdavärde för skikt 4) 
�E�� $ #�IO M �� M �j M �l M B�i��� M �� M �IK #�E�� $ #�v�� 

 
U-värdesmetoden 
 
Skikt Nr Material d [m] bredd 

[m] 
! Fält 

A,RTA

Fält B, RTB Fältandel 
pi 

 Rse    0,04 0,04  

1 Tjockputs 0,06  1,00 0,06 0,06  

2 Tegelsten 0,12  0,60 0,20 0,20  

3 Puts invändigt 0,02  1,00 0,02 0,02  

4 (fält A) Träreglar cc 600 0,05 0,07 0,14 0,32 - 0,12 

4 (fält B)  Isolering(hampa) 0,05 0,53 0,04 - 1,13 0,88 

5 Treetex 0,02  0,05 0,33 0,33  

 Rsi       0,13 0,13   

     1,10 1,908  

 
[� $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,57 

�E� $ �
[ � $ �v��#<2j�ih>#

�E $#�E� M �E��� $ �v�� M �v��
� $ �v�#<2j�ih> 

� $# ��  $ ¡v ¢£#<¤i¥¦�> 
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U-värde för yttervägg träpanel 
 
" värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

 Rse (0,13 pga luftspalt)    0,13   

1 Lockpanel 0,022  0,14 0,16   

2 Luftspalt 0,034  0 0   

3 Vindpapp 0,002  0 0   

4 Träreglar cc 600 0,12 0,045 0,14 0,86 0,075 0,011 

4 Mineralull 0,12 0,55 0,039 3,1 0,93 0,036 

5 Gips 0,015  0,22 0,068   

 Rsi    0,13   

!´´       0,047 

 
��� $ �v�§� (sammanvägt lambdavärde för skikt 4) 
�E�� $ #�IO M �� M �j M �l M B�i��� M �� M �IK #�E�� $ #¨v�§ 

 
U-värdesmetoden 
 
Skikt Nr Material d [m] bredd [m] ! Fält A, RTA Fält B, RTB Fältandel pi 

 Rse (0,13 pga luftspalt)    0,13 0,13  

1 Lockpanel 0,022  0,14 0,16 0,16  

2 Luftspalt 0,034  0 0 0  

3 Vindpapp 0,002  0 0 0  

4 (fält A) Träreglar cc 600 0,12 0,045 0,14 0,86 - 0,075 

4 (fält B) Mineralull 0,12 0,55 0,039 - 3,1 0,925 

5 Gips 0,015  0,22 0,068 0,068  

 Rsi       0,13 0,13   

     1,348 3,588  

 

[� $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,313 

�E� $ �
[� $ ¨v��#<2j�ih> 

�E $#�E� M �E��� $ ¨v�� M ¨v�§
� $ ¨v��#<2j�ih> 

� $# ��  $ ¡v ©¦#<¤i¥¦�>  
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U-värde tegeltak (varmt, från hanbjälklag till yttervägg) 
 
" värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

 Rse    0,1   

1 Tegelpannor    0   

2 Takpapp     0   

3 Spont    0   

4 Välventilerat brädtak    0   

5 Längsgående brädtak 0,03  0,14 0,214   

5 Takstolar cc 1200 2 tum 7 0,17 0,045 0,14 1,12 0,15 0,021 

6 Isolering (spån) 0,17 1,155 0,08 2,125 0,85 0,068 

7 Treetex 0,02  0,05 0,4   

 Rsi    0,1   

!´´       0,089 

 
I skikt 1-4 sätts R till 0 enligt Standarden SS-EN ISO 6946 gällande väl ventilerade 
luftspalter, där allt utanför luftspalten sätts till 0 men Rse får sättas till samma värde som Rsi, 
som är 0,1 för tak. 
�E�� $ #�IO M �� MMB�i��� M �ª M �« M �IK  

#
�E�� $ #�v�� 
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U-värdesmetoden
 

 
 
[� $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,37 
�E� $ #�v�¨#<2j�ih>#
�E $#�E� M �E��� $ �v�¨ M �v��

� $ �v���#<2j�ih> 
� $# ��  $ ¡v ©¬#<¤i¥¦�> 
 

Skikt Nr Material d [m] bredd 
[m] 

! Fält A, 
RTA

Fält B, RB andel av 
skikt 

 Rse    0,1 0,1  

1 Tegelpannor    0 0  

2 Takpapp     0 0  

3 Spont    0 0  

4 Välventilerat brädtak    0 0  

5 Längsgående brädtak 0,03  0,14 0,214 0,214  

5 Takstolar cc 1200 2 tum 7 0,17 0,045 0,14 1,12 - 0,15 

6 Isolering (spån) 0,17 1,155 0,08 - 2,125 0,85 

7 Treetex 0,02  0,05 0,4 0,4  

 Rsi       0,1 0,1   

     1,934 2,939  
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U-värde i plåttak 
 
" värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

 Rse    0,04   

1 Plåttak   0 0   

2 Takpapp   0 0   

3 Spont 0,02  0,14 0,14   

4 Takstolar cc 600 0,1 0,045 0,14 0,71 0,075 0,0105 

4 Isolering 0,1 0,555 0,038 2,63 0,925 0,035 

5 Diffussionsspärr 0,002  0 0 0  

6 Gips 0,013  0,21 0,062   

 Rsi    0,10   

!´´       0,046 

 
�E�� $ #�IO M �l M B�i��� M �� M �ª M �IK #�E�� $ #�v�� 

 
U-värdesmetoden 
 
Skikt Nr Material d [m] bredd [m] ! Fält A, RTA Fält B, RTB andel av 

skikt 
 Rse    0,04 0,04  

1 Plåttak   0 0 0  

2 Takpapp   0 0 0  

3 Spont 0,02  0,14 0,14 0,02  

4 Takstolar cc 600 0,1 0,045 0,14 0,71 - 0,075 

4 Mineralull 0,1 0,555 0,038 - 2,63 0,925 

5  Diffussionsspärr 0,002  0 0 0  

6  Gips  0,013  0,21 0,062   

 Rsi       0,10 0,10   

     1,052 2,79  

  
[� $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,40 
�E� $ #�v§�#<2j�ih>#
�E $#�E� M �E��� $ �v�� M �v§�

� $ �v§��#<2j�ih> 
� $# ��  $ ¡v #<¤i¥¦�> 
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Vindsbjälklag 
 
" värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

 Rse    0,04   

 Rvent.vind
116

  0  0 0,2   

1 Golvbrädor 0,03  0,14 0,21   

2 Bjälkar cc 1200  0,15 0,1 0,14 1,07 0,125 0,0175 

2 Kutterspån 0,15 1,05 0,08 7,5 0,875 0,07 

3 Brädtak 0,045  0,14 0,32   

4 Treetex 0,015  0,045 0,33   

 Rsi    0,10   

"´´       0,0875 

 
�E�� $ #�IO M �®¯°±D®²°³ M �� M Bji��� M �lM�� M �IK #�E�� $ #�v�� 
 

U-värdesmetoden 
 
Skikt Nr Material d [m] bredd [m] ! Fält 

A,RTA

Fält B,RTB Fältandel 
pi 

 Rse    0,04 0,04  

 Rvent.vind 0  0 0,2 0,3  

1 Golvbrädor 0,03  0,14 0,21 0,21  

2 (fält A) Bjälkar cc 1200 0,15 0,15 0,14 1,07 - 0,125 

2 (fält B) Kutterspån 0,15 1,05 0,08 - 1,875 0,875 

3 Brädtak 0,045  0,14 0,32 0,32  

4 Treetex 0,015  0,045 0,33 0,33  

 Rsi       0,10 0,10  

     2,27 3,075  

  
[� $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,34 
�E� $ #�v�§#<2j�ih>#
�E $#�E� M �E��� $ �v�§ M �v��

� $ �v�¨#<2j�ih> 
� $# ��  $ ¡v ©#<¤i¥¦�> 

                                                 
116 Ett ventilerat vindsutrymme, inklusive yttertak men exklusive det yttre värmeövergångsmotståndet Rse, får 
man enligt standarden SS-EN ISO 6946 räkna som ett homogent skikt med ett värmemotstånd som varierar 
mellan 0,06 och 0,30 m² °C/W 
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Bottenbjälklag/källargrund (enligt SS-EN ISO 14683) 
 
" värdesmetoden 
 
Skikt nr. Material d [m] bredd [m] ! R =d/! andel av skikt !i´´ 

1 Linoleummatta 0,0025  0,015 0,167   

2 Golvbrädor 0,03  0,14 0,21   

3 Bjälkar cc 600  0,15 0,15 0,14 1,07 0,25 0,035 

3 Kutterspån 0,15 0,585 0,08 1,875 0,75 0,06 

4 Blindbotten 0,03  0,14 0,21   

!´´       0,095 

 
�E´´ $ �� M �j M Bli�´´M�� #�E´´ $ #�v�� 

 
U-värdesmetoden 
 
Skikt Nr Material d [m] bredd [m] ! Fält A,RTA Fält B,RTB Fältandel pi 

1 Linoleummatta 0,0025  0 0,167 0,167  

2 Golvbrädor 0,03  0,14 0,21 0,21  

3 (fält A) Bjälkar cc 600 0,15 0,15 0,14 1,07 - 0,25 

3 (fält B) Kutterspån 0,15 0,45 0,08 - 1,875 0,75 

4 Blindbotten 0,03  0,14 0,21 0,21  

     1,657 2,462  

 
[´ $ :s � �i��� M :� � �i��� = 0,46 
�E´ $ #�v�#<2j�ih>#
�E $#�E´M �E´´

� $ �v� M �v��
� $ �v��#<2j�ih> 

� $# ��  $ ¡v ´#<¤i¥¦�> 
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Transmissionsförluster innan åtgärder 
 
 
Byggdel Area [m2] U[W/ m2°C] U x A [W/°C] 

Fönster 29,9 3 89,7 

Dörrar 10,08 3 30,24 

Yttervägg Puts 208,68 0,59 123,12 

Yttervägg Träpanel 29,78 0,32 9,53 

Yttertak Tegel (varmt) 95,04 0,37 35,16 

Yttertak Plåt 27,94 0,40 11,18 

Vindsbjälklag  100,68 0,34 34,23 

Grund/bottenbjälklag 192,3 0,32 61,54 

  "UxA = 394,7 

 
!EFGHIJKIIKLH $ W X YZ[K X \K] $ #������# X #¨�§v� $ §�����§�#hm µ �v £#¶¤·  
 
 

Transmissionsförluster efter åtgärder 
 
 
Byggdel Åtgärd  Framräkning av 

Nytt Ui

Nytt  U Nytt U x A 
[W/°C] 

Fönster Nya  fönster Hämtad från 
leverantör. 

1 29,9 

Dörrar Nya dörrar Hämtad från 
leverantör. 

1 10,1 

Yttervägg Puts Tilläggsisolera  
50 mm 

�iZ�i¸¹±±¯º®0»» ¼½±¾
M �v��i�v�¨�]

0,33 68,9 

Yttervägg Träpanel Tilläggsisolera 
50 mm 

�iZ�i¸¹±±¯º®0»» ±º0¼¿°¯À
M �v��i�v�¨�]

Som tidigare 
0,32 

Som tidigare 
9,53 

Yttertak Tegel 
(varmt) 

Tilläggsisolera 
100 mm 

�iZ�i¸¹±±¯º±¿Á ±¯»¯À
M �v�i�v�¨�] 

0,18 17,1 

Yttertak Plåt Tilläggsisolera 
100 mm 

�iZ�i¸¹±±¯º±¿Á ¼À6±
M �v�i�v�¨�]

0,19 
 

5,3 

Vindsbjälklag  Tilläggsisolera 
100 mm 

�iZ�i¸®²°³¾ÂÃ0ÀÁÀ¿»
M �v�i�v�¨�]

0,17 17,1 

Grund/bottenbjälklag ingen - Som tidigare 
0,32 

Som tidigare 
61,54 

   "UxA = 219,5 

 
!EFGHIJKIIKLHvÄÅ $ W X YZ[K X \K] $ #������# X #���v� $ �¨¨�����#hm µ ¦©v ©#¶¤·  
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Ventilationsförluster 
 
!NOHPKQGPKLH $ W X _̂NOHPKQGPKLH# X `QabP X cdQ $ ������# X Æv�#X#ÇÆjv«#X�vj

lªÆÆ #X ���� $ �§v�# X ��ª#hm $
#�v ¦##¶¤·  
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Köldbryggor 
 
Vid beräkning av köldbryggor har endast linjära köldbryggor beräknats.. 
Psi-värdena har ej beräknats av oss då allt för stor opålitlighet finns i de antagna 
konstruktionerna. Vi har istället valt att välja de högsta värdena i de olika intervallerna för 
”normala” psi-värden enligt Isolerguiden bygg 06:1 bilaga F. 
Dessa anslutningar har beaktats: 
 
Byggnadsdel Lk [m] ÈÉ<¤i¥X kÊ] Lk*ÈÉ 

Anslutning yttervägg-takbjälklag 60 0,030 1,8 

Anslutning yttervägg – mellanbjälklag 60 0,040 2,4 

Anslutning yttervägg – bottenbjälklag 60 0,055 3,3 

Vertikal anslutning vid ytterväggshörn 39,6 0,050 1,98 

Fönster och dörrsmygar 135,4 0,055 7,45 

   16,93 

 
!RöQSTFUVVLF $ W X YZef X gf] $ ������# X ��v�¨ µ �v Ë#¶¤·  
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Tillskott från solinstrålning innan åtgärder 
 

!oLQ $ pYZ[K X \K] M Z _̂NOHPKQGPKLH] X `QabP X cdQq X ?1)5..)B# X r( $ Ì¨�§v� M ÍÆv�#X#ÇÆjv«#X�vj#X�ÆÆÆlªÆÆ ÎÏ X
����# X ¨ µ �v�� X ��#ª#hm# $ #Ëv £¬#¶¤·# 
 
Tillskott från solinstrålning efter åtgärder 
 

!oLQvÄÅ $ pYZ[K X \K] M Z _̂NOHPKQGPKLH] X `QabP X cdQq X ?1)5..)B# X r( $ Ì���v� M ÍÆv�#X#ÇÆjv«#X�vj#X�ÆÆÆlªÆÆ ÎÏ X
����# X ¨ µ §v�� X ��#ª#hm# $ #v ¢Ë#¶¤·# 
 
 
 
 
Värmeavgivning från belsysning, apparater, människor, mm 
 
!sddGFGPOF#Ltu#JäHHKIfLF $ ?1)5..)B# X r!PKQQIfLPP $ ���� X ��� $ §v�§�# X ��#ª##hm µ v ¦¢#¶¤· 
 

 
Energibalansräkning innan åtgärder 
 
!" #$ #!% #& #!'  

#
Där, 
 
!" $ #()**+,-..+/ä1234#51å4#)4+.7**7.)-431#5ö1#9::/ä124)4;#<=> 
!% #$ #^ä1235ö1*9+.3147#51å4#@A;;47B34#<=>#
!' $ #?34#)4.314.#)#@A;;47B34#9./3C,*7B3#/ä1234#+72.#@)B17;#51å4#+-*)4+.1å*4)4;D <=>#
!% #$ !EFGHIJKIIKLH M !NOHPKQGPKLH #M #!RöQSTFUVVLF $ §�v� M �§v� M �v� $ ��v�#Ðhm 
!' $ !oLQ M !sddGFGPOF#Ltu#JäHHKIfLF $ �v�� M §v��# $ #�¨v��#Ðhm 
!"#@*)1#+å*3B3+Ñ !" $ ��v� & �¨v�� µ v ¬#¶¤· 

  
 
Energibalansräkning efter åtgärder 
 
!"vÄÅ #$ #!%vÄÅ #& #!'vÄÅ  

#
Där, 
 
!%vÄÅ #$ !EFGHIJKIIKLHvÄÅ M !NOHPKQGPKLH #M #!RöQSTFUVVLF $ �¨v¨ M �§v� M �v� $ ¨�v¨#Ðhm 
!'vÄÅ $ !oLQvÄÅ M !sddGFGPOF#Ltu#JäHHKIfLF $ §v�� M §v��# $ #�v�¨#Ðhm 
!"vÄÅ#@*)1#+å*3B3+Ñ 

!"vÄÅ $ ¨�v¨ & �v�¨ µ ©¡v ¢#¶¤· 
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Specifik energianvändning och energiprestanda 
 
Specifik energianvändning definieras som: ”Den energi som, vid normalt brukande, under ett 
normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, 
kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig 
fastighetsel". Det enda som vi kan räkna med till övrig fastighetsel i vår byggnad är den el 
som levereras till trapphusbelysningen vilken är försumbar i sammanhanget.  

Energi för uppvärmning av tappvarmvatten 
Gällande byggnadens användning av tappvarmvatten har endast en generell beräkning gjorts 
då fakta om byggnadens vattenanvändning inte fanns tillgängligt. Nedan visas 
beräkningsmetoden över varmvattenanvändningen för byggnaden. Enligt rapporten ”Mätning 
av kall och varmvattenanvändning i 44 hushåll” som är en delrapport i Energimyndighetens 
projekt Förbättrad energistatistik i bebyggelse och industrin kommer dom fram till att ca 21 
m3 varmvatten(temperatur på 57 °C) används per person i en bostadsrättsförening 
innehållande 110 lägenheter. Dessa uppgifter är de vi använder oss av när vi beräknar 
uppvärmningen av vatten. Vattnet värms upp i lägenheternas varmvattenberedare och ett 
medelvärde av det inkommande vattnet under hela året antas vara 8,6 °C. 
Vi räknar med att 10 personer bor i huset fördelat på de fyra lägenheterna. 
 
!ÒÒ#= 

NÓÓXÔÕXZEÓÓÖE×Ó]
lªÆÆ $ Zj�X�Æ]X�jÆÆXZ�«ÖÇvª]

lªÆÆ $ �����#,hm µ ��v £#¶¤·  

 
 
 
 
Innan åtgärder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Byggnadens teoretiska energiprestanda blir således: 
 
ØHOFVKGHÒäHSHKHV#

sÙÚÛÕ
$ ªÜvÇÖ�lvjj#

ÆvÜXllÆ µ �v���#<Ðhmi2jv å1> $ �£�#<É¤·i¥¦v åz>  
 
Detta kan jämföras med BBR avsnitt 9.2 där ett hus i Stockholm (klimatzon III) max får ha en 
specifik energianvändning på 110 kWh/m2. 
 

Energiförluster inklusive uppvärmning för vv. Ðhm
Ý z|~�¥����Þ~ 41,9 

Ýßy~x�}|x�Þ~ 14,2 

Ýàö}�{zá��Þz 1,8 

Ýââ 11,9 

" 69,8 

Värmetillskott Ðhm
ÝãÞ} 8,97 

Ýäåå|z|xyz#Þæ·#¥ä~~��ÉÞz 4,24 

" 13,22 
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Efter åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Byggnadens nya teoretiska energiprestanda efter åtgärder blir således: 
 
ØHOFVKGHÒäHSHKHV#

sÙÚÛÕ
$ ��vjÖÇvÇj#

ÆvÜXllÆ µ �v�§¨#<Ðhmi2jv å1> $ �©#<É¤·i¥¦v åz>  
 

Energiförluster inklusive uppvärmning för vv. Ðhm
Ý z|~�¥����Þ~vçè 23,3 

Ýßy~x�}|x�Þ~ 14,2 

Ýàö}�{zá��Þz 1,8 

Ýââ 11,9 

" 51,2 

Värmetillskott Ðhm
ÝãÞ} 4,58 

Ýäåå|z|xyz#Þæ·#¥ä~~��ÉÞz 4,24 

" 8,82 


