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Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter 
och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; 

Utkom från trycket 
den 23 november 2016 
 

beslutade den 23 november 2016. 
 

Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 23 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) och 11 § förordningen (2006:1592) om energideklarationer för 
byggnader i fråga om Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för 
certifiering av energiexpert att 4 § och 10 § ska ha följande lydelse. 
 
4 §1    För att få behörighet Normal och Kvalificerad ska den sökande ha allmän 
teknisk kunskap från genomförd relevant teknisk utbildning. 

Allmänt råd  
Exempel på godtagbar examen är  

1. högskoleutbildning motsvarande minst 120-högskolepoäng med 
innehåll om byggnadens energisystem, installationsteknik eller 
byggnadsteknik,  

  2. examen från relevant yrkeshögskoleutbildning, relevant ingenjörs-
examen från tidigare tekniskt gymnasium, och  

  3. examen från relevant tidigare yrkesteknisk utbildning eller annan 
utbildning som bedöms som likvärdig. 

 
10 §2    För behörighet Normal och Kvalificerad ska energiexperten, utöver vad 
som anges i 7–8 §§, ha följande kompetens  

1. kunskap om relevanta delar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBF, och Boverkets byggregler (2011:6) – 
föreskrifter och allmänna råd, BBR  

2. kunskap om lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, för-
ordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader, Boverkets före-
skrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggna-
dens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN, och denna 
föreskrift,  

3. kunskap om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll 
av ventilationssystem (2011:16), OVK,  

4. kännedom om relevanta delar av miljöbalken och kulturmiljölagen 
(1988:950) samt de relevanta förordningar och föreskrifter som meddelats med 
stöd av dessa lagar,  

5. kännedom om relevanta delar av arbetsmiljölagen (1977:1160) samt de 
relevanta förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag,  

6. kännedom om syftet med Europarlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.  

7. kännedom om relevanta europastandarder som i anslutning till direktivet 
2010/31/EU har utarbetats av European Committee for Standardization (CEN). 

                                                 
1 Senaste lydelse BFS 2013:7. 
2 Senaste lydelse BFS 2013:7. 
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1. Denna författning träder i kraft den 15 december 2016. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
JANNA VALIK 
 
 

 Mikael Näslund 


