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Om checklistan 

I syfte att uppnå en hållbar landsorts- och tätortsutveckling och minska den totala 

miljöpåverkan av bygg- och fastighetsbranschen, har Tomelilla kommun tagit fram 

vägledning för hållbart byggande. Vägledningen består av sex principer för att uppnå ett 

hållbart byggande som utgår från lokalt antagna strategidokument och Agenda 2030. Till 

vägledningen hör denna checklista där konkreta exempel ges på aktiviteter som externa 

byggaktörer kan tillämpa för att leva upp till principerna inom de tre 

hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Så används checklistan 
Checklistan ska fungera som ett verktyg där byggaktören och kommunen tillsammans 

kommer överens om hur hållbar stadsutveckling ska genomsyra exploateringen i ett tidigt 

skede, samt hur byggaktören under projektets gång avser arbeta med utvalda 

hållbarhetsutmaningar. Vilka och hur många hållbarhetspunkter som ska väljas bestäms i 

samråd med kommunen inför varje markanvisning, där kommunen vid bedömning väger in 

olika faktorer. Bland annat görs bedömning utifrån projektets läge, omfattning, typ av 

bostad, upplåtelseform, vilken mark som tas i anspråk samt områdets unika förutsättningar. 

För alla projekt gäller dock att minimikraven är uppfyllda.  

Checklistan ska fyllas i inför varje markanvisning och den ifyllda checklistan blir sedan en 

bilaga till markanvisningsavtalet. Inför marköverlåtelsen ska byggherren redovisa en 

åtgärdsplan som beskriver hur de utvalda punkterna ska förverkligas och följas upp i 

projektet. Åtgärdsplanen blir därefter en bilaga till köp- och genomförandeavtalet för att 

möjliggöra uppföljning. Ansvar, metod och tidpunkt för uppföljning av vald åtgärd beslutas i 

samråd med Tomelilla kommun. Samtliga åtgärder ska utföras på kvartersmark och det är 

byggherren som ansvarar för och bekostar utförandet. 

På följande sidor presenteras Tomelilla kommuns sex principer för hållbart byggande var för 

sig. Till varje princip presenteras ett antal förslag på konkreta aktiviteter som bidrar till 

uppfyllnad av principen. Det finns även utrymme för er att själva presentera förslag på 

innovativa lösningar. När ni valt vilka aktiviteter som ska genomföras fyller ni i checklistan 

och figuren på nästa sida. Varje tårtbit i figuren representerar en princip (se siffran i 

respektive tårtbit) och varje cirkel representerar en betygsnivå. Den innersta cirkeln 

representerar nivån för Godkänt. För att uppnå nivån för Godkänt, krävs att två aktiviteter 

väljs för varje princip. Den mellersta cirkeln representerar nivån för Väl Godkänt och uppnås 

om ni väljer tre aktivitet för varje princip. Den yttersta cirkeln representerar nivån för Mycket 

Väl Godkänt och uppnås om ni väljer fyra eller fler aktiviteter för varje princip. 
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Godkänd 

Om ni har valt att genomföra 

2 aktiviteter inom en riktlinje 

kryssar ni i nivån för 

godkänd (innersta nivån) i 

Väl godkänd 

Om ni har valt att genomföra 

3 aktiviteter inom en riktlinje 

kryssar ni även i nivån för väl 

godkänd (mellersta nivån) i 

tårtbiten. 

Mycket väl godkänd 

Om ni har valt att genomföra 

4 eller fler aktiviteter inom en 

riktlinje kryssar ni i alla tre 

nivåer i tårtbiten.  
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Minimikrav 
1. Beroende på projektets tilltänkta storlek ska byggherren välja: 

För bostäder: 

• Minst sex aktiviteter i projekt färre än 25 bostäder. 

• Minst åtta aktiviteter i projekt med 25–75 bostäder. 

• Minst tio aktiviteter i projekt med fler än 75 bostäder. 

• Minst en punkt ska väljas inom varje tema, d.v.s. ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. 

För övriga verksamheter: 

• Minst åtta aktiviteter för verksamheter med en fastighet mindre än 2 hektar. 

• Minst tio aktiviteter för verksamheter med en fastighet mellan 2–4 hektar. 

• Minst tolv aktiviteter för verksamheter med en fastighet större än 4 hektar.  

 

2. I det fallet att projektets omfattning eller inriktning ändras under planarbetet, ska 

checklistan anpassas utifrån de nya förutsättningarna.  

3. I det fallet att någon av de utvalda punkterna visar sig senare inte kunna uppfyllas i 

projektet, ska byggherren i stället välja en annan punkt i samråd med kommunen 

inför marköverlåtelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den tårtbit som representerar 

riktlinjen. 
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Checklista för att uppnå Tomelillas sex 

principer för hållbart byggande 

1. Biologisk mångfald och ekosystem 

Det som byggs i Tomelilla ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och bidra till 

biologisk mångfald samt långsiktig resiliens av ekosystem, vattenresurser och samhällen. 

Exempel på aktiviteter för att leva upp till denna princip: 

 

 Anlägg biotoper med höga naturvärden och lågt skötselbehov som ängar, 

skogsdungar eller våtmarker i området 

❑ Bevara viktiga träd, grönytor och särskilt viktig vegetation. 

❑ Anlägg ett system för insamling av regnvatten som kan användas för bevattning av 

utemiljöer samt redovisa skötselplan till blivande fastighetsägare. 

 Ta hand om dagvattnet lokalt som en resurs genom att exempelvis låta dagvatten bli 

ett trevligt inslag i omgivningen genom en bäck, damm eller vattenträdgårdar. 

 Installera gröna tak för att öka grönmassan i bebyggelsen och som bidrar till att rena 

regnvatten samt ett mindre och jämnare dagvattenflöde. 

 Planera byggarbetsplatsen så att etableringsytor minimeras och skyddar befintlig 

vegetation.  

 Använd genomsläppliga material på öppna ytor för att möjliggöra infiltration. Beakta 

tillgänglighet för rörelsehindrade vid utformningen.  

❑ Ta fram plan för ekologiska förstärkningsåtgärder som genomförs vid byggnation. 

Förstärkningsåtgärder kan exempelvis innebära stärkning av ekologiska 

spridningssamband genom plantering av växtlighet eller anläggning av bikupor, 

insektshotell och lekmiljöer för groddjur. 

❑ Möjliggör för stadsodling genom att exempelvis bygga odlingsbäddar på tak och 

markytor, samla regnvatten, anlägga kompostanläggning, ge tillgång till gemensamma 

låneredskap. 

❑ Kompensera grönytor som försvinner inom exploateringen (t.ex. genom etablering 

av gröna och blommande tak, blomlådor, dammar, sandbäddar, faunadepåer m.m.).  

❑ Installera varm- och kallvattenbesparande armaturer och snålspolande WC-stolar. 

❑ Inför individuell mätning och debitering av varmvatten och uppvärmning.  

❑ Egen innovativ lösning:…………………………………………………………….. 
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2. Energi och transporter 
Det som byggs i Tomelilla ska bidra till minskad energiåtgång och ökad andel förnybar energi 

genom principer för klimatsmart planering, energisnåla byggprocesser samt effektiva 

fossilfria fastigheter. Det vi bygger ska även främja fossilfria energieffektiva transporter och 

ändrade resvanor där fler kan välja gång, cykel och kollektivtrafik. Exempel på aktiviteter för 

att leva upp till denna princip: 

 

❑ Nyttja material, byggtekniker och teknisk utrustning som är marknadsledande i 

energieffektivitet och beräkna byggnadens förväntade energianvändning. Värden för 

beräknad energianvändning ska uppnås och kunna verifieras genom mätning av köpt 

energi under ett års drift. 

❑ Installera smarta lösningar som hjälper boende minska sin energianvändning och 

bidrar till energimedvetenhet. 

❑ Gå längre än vad byggreglerna kräver, genom att exempelvis bygga passivhus. 

❑ Utnyttja förnyelsebara energikällor eller anslut till fjärrvärme för uppvärmning. 

❑ Tillse att byggnaden producerar egen förnybar el.  

❑ Utforma byggnadens klimatskal och system för långsiktig energihushållning.  

❑ Välj energieffektiva installationer och vitvaror i bästa tillgängliga klass. 

❑ Utforma byggnadens klimat med hänsyn till solinstrålning och innetemperaturer. 

❑ Installera belysningsstyrning i gemensamma utrymmen. 

❑ Minimera antalet materialtransporter och använd endast fossilfria drivmedel på och 

till byggarbetsplatsen. För arbetsmaskiner och lastbilar väljs i första hand el, i andra 

hand 100 % alkylatbensin eller syntetisk diesel som drivmedel. 

❑ Utforma parkeringsytor för cykel, lådcykel och cykelvagnar inomhus/under tak på 

ett sätt som skapar förutsättningar för samutnyttjande, flexibel och framtida 

användning med möjlighet till reparation. 

❑ Uppmuntra invånare att resa med kollektivtrafik genom att erbjuda årskort i 

kollektivtrafiken under hela första året efter inflyttning samt ett informationspaket 

om resmöjligheterna i närområdet.  

❑ Upphandla mobilitetstjänster till fastigheten och erbjud avgiftsfritt medlemskap i 

cykel- och bilpool för boende under hela första året efter inflyttning. Antalet 

parkeringsplatser måste även minimeras. 

❑ Uppför laddstolpar för elbil och elcykel på boende- och besöksparkering. 

❑ Egen innovativ lösning:…………………………………………………………… 
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3. Hållbar resursanvändning 
Det som byggs i Tomelilla ska baseras på långsiktigt hållbara val och överlagda 

livscykelkostnader. I största möjliga mån ska alternativet med lägst klimatpåverkan väljas 

och det vi bygger ska baseras på cirkulära principer och bidra till minskad användning av 

råvarumaterial, ökat återbruk samt delning av resurser. Exempel på aktiviteter för att leva 

upp till denna princip: 

 

❑ Välj stommaterial med lägsta möjliga klimatpåverkan och använd återvunna 

byggmaterial i så hög grad som möjligt. 

❑ Vid montering använd demonterbara metoder där det är möjligt att förenkla utbyte 

och återvinning. Dokumentera för att underlätta framtida demontering och återbruk. 

❑ Ta fram ett koncept för cirkulär arkitektur och design med lösningar för framtida 

anpassning, flexibilitet och återanvändning, genom att exempelvis dimensionera 

takhöjd i bottenplan för omvandling till verksamhetslokal, skapa planlösningar som 

möjliggör anpassning av bostadsstorlekar i framtiden, anlägga ledningar och rör på 

sätt som möjliggör omdisponering av utrymmen vid renoveringar. 

❑ Samordna logistiklösningar för byggtransporter, sortering av byggavfall, 

masshantering och/eller återbruk av byggmaterial under byggnation i samverkan 

med andra aktörer.  

❑ Upprätta plan för sortering av byggavfall och utse avfallsansvarig. Minst 70% av det 

icke-farliga byggavfallet ska förberedas för återanvändning och/eller återvinnas 

enligt målet i EU:s avfallsdirektiv. 

❑ Återanvänd grus- och bergkrossmaterial och restmaterial så långt som möjligt. 

Naturgrus får ej förekomma vid markfyllning och minimalt som ballast i betong. 

Samordning mellan beställare och utförare om en optimal masshantering för 

bevarande av miljö, användande av deponier, mellanlagringsplatser och liknande. 

❑ Välj biobaserat material med hög kvalitet och lång livslängd.  

❑ Tillhandahåll startpaket för källsortering till alla bostäder vid inflyttning samt 

upprätta en komplett sopsortering och tillse att det är lätt för alla att sortera rätt. 

❑ Upprätta ett återbruksrum som möjliggör utbyten av begagnande hushållsföremål, 

möbler och liknande mellan boenden. 

 Planera, bygg och sätt pris/hyra utifrån livscykelkostnaden av bygganden. 

 Skapa möjlighet till delningsekonomi, exempelvis genom ett fastighetsförråd med 

plats för låneverktyg, trädgårdsredskap och cykelverkstad eller inrätta delningstjänst 

för cyklar som inte används så ofta såsom lådcyklar, extracyklar och kärror. 

 Egen innovativ lösning:…………………………………………………………….. 
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4. Cirkulär och socialt hållbar lokal ekonomi 
Det som byggs i Tomelilla kommun underlättar för ett näringsliv som bidrar till en cirkulär 

och socialt hållbar lokal ekonomi. Exempel på aktiviteter för att leva upp till denna princip: 

 

 Engagera er i lokala föreningar eller företag med fokus på miljö och/eller social 

hållbarhet. 

 Samarbeta med lokala företag och leverantörer vid inköp av material, utrustning och 

transporter. 

 Bidra till det lokala utbudet av livsmedelsbutiker och service. 

 Skapa möjlighet att hyra ut del av hus, ge plats för kontorshotell, 

gemensamhetslokal, co-working, verkstad eller föreningslokal för hållbara företag.  

 Erbjud organisationer, verksamheter eller hållbara företag att starta pop-up 

verksamheter i lokaler som står tillfälligt tomma. 

 Samarbeta med ideella föreningar och näringsliv för att anlägga en urban farm. 

 Erbjud praktikplatser och anställning till ungdomar, långtidsarbetslösa eller 

nyanlända i Tomelilla kommun. 

 Låna eller hyr ut lokaler som står oanvända under hela eller delar av dygnet. 

 Knyt delningstjänster till fastigheten, exempelvis bil- och cykeldelning, teknik, 

kläder, möbler, verktyg och bilbarnstolar. 

 Samnyttja redan existerande parkeringsplatser i stället för att bygga nya. 

 Installera system för att dela eller sälja överskottsel, värme och vatten från 

fastigheten till närliggande verksamheter. 

 Upprätta ett system för reparationer av inventarier och möbler.  

 Egen innovativ lösning:…………………………………………………………… 
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5. Jämställda och jämlika miljöer 
Det vi bygger bidra till mer jämlika och jämställda miljöer där olika behov kan tillgodoses 

genom blandade boendeformer, ökad samvaro, trygghet, tillgänglighet och integration. 

Exempel på aktiviteter för att leva upp till denna princip: 

 

 Möjliggör för gemensamma utrymmen så som gästrum, kontor, festlokal, bastu för 

flerbostadshuset eller kvarteret.  

 Utforma utemiljöer så att de tilltalar och möjliggör för möten över 

generationsgränserna.  

 Utforma belysning och bebyggelse på sätt som främjar gång- och cykel som 

färdmedel med fokus på trygghetskapade åtgärder. 

 Ta fram en social konsekvensanalys för projektet.  

 Ta fram en åtgärdsplan som visar hur utvecklingsförslaget ska bidra till ökad 

jämställdhet, trygghet, integration och samvaro där barn- och äldreperspektiv särskilt 

beaktas. Åtgärdsplanen ska ta hänsyn till både den befintliga miljön och planerad 

bebyggelse. En plan för hur detta ska utföras ska redovisas och genomföras. 

 Involvera boende, näringsidkare och föreningar i området under planerings- och 

utbyggnadsprocessen genom att de ges möjlighet att vara delaktiga/medverkande 

vid framtagning av utformningsförslag, d.v.s. utöver de formella dialoger som utförs 

som del av planarbetet. Ta hänsyn till att skapa en jämställd representation av 

deltagare. En plan för hur detta ska utföras ska redovisas och genomföras. 

 Ta fram lösningar som bidrar till lägre boendekostnader, exempelvis genom att 

erbjuda möjlighet att köpa/hyra en oinredd bostad till lägre pris där de som flyttar in 

själva får utföra och välja standard på delar av den inre miljön (t.ex. tapeter, färg, 

skåp, osv.). 

 Blanda olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och boendetyper för att främja en 

mix av människor. Det kan t.ex. åstadkommas genom att skapa nya typer av 

boendemiljöer såsom kollektivboende, trygghets-/mellanboende för äldre 

målgrupper, bygg-gemenskaper eller flerbostadshus som innehåller blandande 

upplåtelseformer. 

 Skapa ett gemensamt fysiskt utrymme för delningstjänster och samvaro som får 

användas kostnadsfritt av boende, t.ex. avsett för verkstad, läxstudio, växthus, 

tillagningskök, co-working space, möteslokal, med mera. 

 Gå längre än vad byggreglerna kräver för att utforma tillgängliga inne- och 

utemiljöer för personer med nedsatt rörelseförmåga eller annan funktionsvariation. 

 Egen innovativ lösning:…………………………………………………………….. 
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6. Jämlik hälsa och välmående 
Det vi bygger i Tomelilla kommun ska främja jämlik hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot 

hälsohot, bland annat genom en klimatanpassad bebyggelse och att skapa möjligheter till en 

naturnära vardag. Exempel på aktiviteter för att leva upp till denna princip: 

 

 Anlägg tillgänglighetsanpassade platser för lek och spontanidrott som främjar fysisk 

aktivitet för både stora och små.  

 Ta fram en rutin för granskning och riskbedömning av materialval med avseende på 

emissioner av kända hälsofarliga ämnen och allergener. 

 Utforma bebyggelse och utemiljöer så att de bidrar till liv och rörelse en större del av 

dygnet. 

 Utveckla grönytor som är öppna och tillgängliga för allmänheten. 

 Ta fram en åtgärdsplan på hur växlighet kan användas för att skapa behagliga 

livsmiljöer/lokalt klimat utifrån platsens unika förutsättningar. Planen ska ta hänsyn 

till bl.a. skuggning, buller, vind, luftkvalitet, värme, med mera och syfta till att skapa 

bekväma och hälsosamma livsmiljöer för människor. Åtgärdsplan ska redovisas och 

genomföras vid byggnation. 

 Ta fram en åtgärdsplan på hur bebyggelsen ska anpassas till klimatförändringarna. 

T.ex. genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, 

mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och 

dammar) mm. Åtgärdsplan ska redovisas och genomföras vid byggnation. 

 Bidra till att utveckla närliggande rekreationsmöjligheter som är tillgängliga för alla, 

till exempel i form av motionsspår, aktivitetsbanor och promenadstigar.  

 Utveckla gemensamma lokaler i kombination med utemiljö, till exempel växthus, 

takterrass, träningslokal eller hobbyrum.  

 Använd kulturmiljön som en resurs i gestaltning genom att ta fram ett 

gestaltningsplan som utgår från att bevara, använda och utveckla värdefulla delar av 

kulturmiljön. Gestaltningsplanen ska bl.a. beakta platsens identitet, karaktärsdrag, 

historia och landskap samt samspela med befintlig bebyggelse och stärker 

kulturmiljön. Gestaltningsplanen ska redovisas och genomföras vid byggnation. 

 Gör trapphus till en trivsam miljö med musik, grönska eller konst för att främja 

vardagsmotion.  

 Egen innovativ lösning:…………………………………………………………….. 
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