Etappindelning
Miljömärkning Sverige har bestämmanderätt gällande när det är möjligt att göra denna
etappindelning.
1. Flera etapper i olika ärenden med rabatt
Kriterierna för detta är:
•

Likadana byggnadstyper. Det går inte att ha flerbostadshus i etapp 1 och radhus och
flerbostadshus i etapp 2. Främst är det troligen fråga om flerbostadshus i bägge etapperna.
Varje projekt bedöms specifikt.

•

Likadant konstruktionssätt och till stor del samma underentreprenörer i etapperna

•

Att det är många krav som redovisas vid ett tillfälle för bägge etapperna. Dock måste alla
krav redovisas för att en etapp för att kunna få licensbevis och/eller certifikat. Det innebär
t.ex. att det eventuellt måste redovisas OVK per etapp och att detta krav då skickas in två
gånger till Svanen.

•

Vid flera etapper som får rabatt ska utgångspunkten vara att poängen är samma för alla
etapper och redovisas för den första etappen (eftersom konstruktionssätt bör vara samma
för att de ska få ta del av rabattsystemet).
Men om det är ok att ha olika byggnadstyper (småhus, flerbostadshus, förskola/skola) i
samma projekt gäller följande: Om det är småhus och flerbostadshus i samma ansökan görs
poängräkningen separat. Det kan innebära att småhusen tex kan få poäng för träfasad även
om flerbostadshusen inte får det. Är det däremot samma byggnadstyp, tex flera småhus, så
måste alla byggnader uppfylla poängkravet. Om en förskola/skola är i samma byggnad som
ett flerbostadshus görs poängräkningen separat även om vissa av poängen kommer vara
gemsamma. Det innebär att vi i O3 vill ha separata poängräkningar.

•

Att alla etapperna avslutas inom 1,5 år.

•

Att etapperna byggs på samma ställe (grannprojekt).

•

Gäller för maximalt 3 etapper

•

Om Miljömärkning Sverige bedömer att fler än ett kontrollbesök behövs debiteras kostnader
för extra kontrollbesök.

Ansökan från licensinnehavare:
En ansökningsblankett - etapper skickas in till ansokan@svanen.se. Alla uppgifter om samtliga
etapper som byggstart, byggavslut, storlek, osv måste vara ifyllt i ansökningsblanketten.
Handläggare kontaktar ansvarig hos projektet och kraven gås igenom för att dubbelkolla vilka krav
som kan dokumenteras samtidigt och vilka krav som kommer att dokumenteras separat för de olika
etapperna.

Förslag Svanen för krav som bör gälla för och dokumenteras för samtliga etapper:
O1, O2 (här borde det redovisas om det är olika UE’s för att säkerställa bra hantering i O32), O3, O4,
O5, O6, O7, O8, O9, O10, O12 (om det finns förskola), O13, O24, O26, O29, O31, O32, O33, O35-O39,
O41, P1-P12, P14 (P11: Sammanställning, fakturor och spårbarhetscertifikat ska skickas in för första
etappen. För följande etapper kan det bli aktuellt att komplettera med enskilda fakturor).
Krav som ska skickas in separat för samtliga etapper:
O11, O15 (samt materialkrav), O27, O28, O30, O34, O40, P13 (om projektet (alla etapper totalt) inte
når upp till över 70 % sammanlagt, måste etapp 2 och 3 ta andra poäng istället)

