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Abstract 

The Energy Declaration is a law that will come into effect October 1: Th 2006. 
This report has Värnamo municipality as principal and shall clarify what the 
estate owner in general and Värnamo municipality in particular need to know 
about this law. Another part that is going to be dealt with is how large the 
future need for energy experts in this field will be, and which competence that 
will be demanded for them. 

The work will in general deal with simplified energy declarations for apartment 
houses and public buildings, since these buildings are the first to be involved 
with energy declarations. 

The energy declaration will consist of a number of important components. 

• Energy power i.e. how much energy the building consume 
• If the ventilation control is done 
• If the radon measurement is carried out 
• Recommendations of measures to improve the energy power 
• Reference value to compare the buildings energy power against 

According to the law the declaration shall been made by an independent expert, 
which will need certain information for this. The estate owner will need to 
collect some of this information. To simplify the collection of information a 
model was developed that can be used by the estate owner.  

The model was tested on Trälleborgskolan in Värnamo. It worked well because 
energy statistics were available from Värnamo municipality estate department. 
Regarding the energy consumption monthly statistics were also available which 
was desirable. Some improvement can been made by correlate the heat 
consumption for a normal year.        

There will be an estimated need for about 500-1000 energy experts to work 
with energy declarations in the future. The requirements on these experts are 
apart from the right education, also a couple of years of experience from the 
energy business. This can be hard to fulfil for a newly examined engineer.   

This report focuses on the simplified energy declaration. In a couple of years 
when building will need to be inspected more thoroughly, there might be a 
need for more information to be collected. How this can be done in the 
different estate management computer software that are available, could be a 
base for future work in this area.  
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Sammanfattning 

Energideklaration är en lag som kommer att träda ikraft den 1 oktober 2006. 
Denna rapport har Värnamo kommun som uppdragsgivare och är ett arbete som 
försöker finna klarhet i vad det är fastighetsägare i allmänhet och Värnamo 
kommun i synnerhet bör känna till om denna lag. Ytterligare en del som 
kommer att behandlas är vad det finns för behov och vilken kompetens som 
kommer att krävas av en framtida energiexpert.  

Arbetet berör i huvudsak ett förenklat energideklarationsförfarande för 
flerbostadshus och offentliga lokaler, eftersom det är dessa som är aktuella i det 
första skedet av energideklarationerna.  

Energideklarationen kommer att bestå av ett antal viktiga komponenter.  

• Energiprestanda dvs. hur mycket energi byggnaden gör av med  
• Om ventilationskontrollen är gjord 
• Om radonmätning är utförd  
• Rekommendationer på åtgärder för att förbättra energiprestandan  
• Referensvärden att jämföra byggnadens energiprestanda mot 

Deklarationen ska enligt lagen göras av en oberoende expert som kommer att 
behöva vissa uppgifter för att klara av detta. En del av de uppgifterna kommer 
fastighetsägaren att behöva ta fram. För att förenkla uppgiftsinsamlingen togs 
det fram en mall som kan användas av fastighetsägaren.  

Denna mall provades på Trälleborgsskolan i Värnamo. Det fungerade bra 
eftersom det fanns tillgång till en bra energistatistik på Värnamo kommuns 
fastighets avdelning. När det gäller förbrukningen kunde månadsvis statistik tas 
fram vilket var önskvärt. Vissa förbättringar skulle kunna göras genom att 
normalårskorrigera värmeförbrukningen.  

Det kommer uppskattningsvis att finnas ett behov på mellan 500-1000 
energiexperter för att jobba med energideklarationer i framtiden. Kraven på 
dessa experter är förutom rätt utbildning, även ett par års erfarenhet från 
energibranschen, vilket kan vara svårt att uppfylla för en nyutexaminerad 
student.  

Denna rapport fokuserar på den förenklade energideklarationen. Om ett par år 
när byggnader kommer att besiktigas mer grundligt kan det bli mer uppgifter 
som behöver sammanställas. Hur detta skulle kunna göras i de olika 
fastighetsdataprogram som finns, skulle kunna ligga till grund för fortsatta 
studier på detta område.       

Nyckelord 

Energi, energideklaration, fastighetsägare, energiprestanda, referensvärden.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till examensarbetet att förklaras, 
vilket syfte/mål som finns med detta arbete, vilka avgränsningar som kommer 
att finnas och slutligen dispositionen för hur rapporten är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till detta examensarbete åt Värnamo kommuns 
fastighetsavdelning är att få fram information om de nya 
energideklarationsbestämmelserna vilka kommer att träda ikraft från den 1 okt. 
2006. Här tänker jag då behandla det som kan vara av intresse för en 
fastighetsägare att känna till om detta och även ge en inblick i vad det är för 
kompetens som behövs för en så kallad energiexpert framöver. 

Energianvändningen i sektorn bostäder och service uppgick 2003 till 153,8 
TWh vilket cirka 38 % av Sveriges totala energiförbrukning. Av denna del 
användes 92,5 TWh till uppvärmning och varmvatten. Cirka 18 TWh används 
till hushållsel och cirka 25 TWh används som driftel. Målet med denna nya lag 
är att energieffektiviseringen fram till 2020 ska ha minskat energiförbrukningen 
med 20 % per areaenhet i bostäder och till 2050 med 50 % jämfört med 1995 
(faktablad 2006).  

Här nedan ges ytterligare anledningar till varför 
energideklarationsbestämmelserna har kommit till. 

• Konsumentinformation om byggnadens energiprestanda för att kunna ge 
information om hur stora driftkostnaderna kommer att bli. 

• Ägaren får möjlighet att sänka sina driftkostnader genom att åtgärda de 
förbättringsförslag som ges i deklarationen. 

• Om fastigheten har en bra inomhusmiljö och energisnål konstruktion 
kan det vara ett bra försäljningsargument. 

• Energideklarationen har ett ekonomiskt värde för den som köper en 
byggnad eftersom giltighetstiden är tio år. 

Energideklarationen i sig kommer inte leda till att energiförbrukningen 
minskar. Utan det är om de rekommenderade förbättringsåtgärderna följs som 
en lägre energiförbrukning uppnås.  
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1.1.1 Syfte 

Ex-jobbet på energideklarationsområdet syftar som rubriken säger till att ge en 
större kunskap om vad lagen innebär för fastighetsägaren, och vad som krävs 
av fastighetsägaren och experten för att få till stånd en energideklaration. 
Tanken är att ge en bild av hur deklarationen ska redovisas, vilka uppgifter som 
fastighetsägaren behöver lämna ut och visa hur framtiden kommer att bli för en 
energideklarationsexpert på arbetsmarknaden.  

Eftersom det kommer att vara så att fastighetsägaren sitter inne med mycket av 
informationen om fastigheten/erna kommer det att krävas ett samarbete mellan 
fastighetsägaren och energiexperten. Det kommer därmed att behöva avsättas 
en hel del tid till datainsamlingsarbete för fastighetsägaren. Hur omfattande 
detta arbete kommer att bli i slutändan beror mycket på vilken 
beräkningsmetod och vilka uppgifter energideklarationen ska innehålla.  

1.1.2 Mål 

Målet är att ge information om hur regelverket kommer att se ut. Sen när 
regelverket klarnat ska det ges konkreta besked om hur fastighetsägaren ska 
hantera detta i det administrativa jobbet. Sökandet på dessa frågor kommer 
förhoppningsvis att leda till att problemställningen med energideklarationer 
klarnar något för fastighetskontoret i Värnamo kommun. 
 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer i huvudsak att ge en förklaring till hur energideklarationssystemet 
kommer att se ut för flerbostadshus och offentliga lokaler eftersom det är dessa 
som kommer att påverkas i första hand från och med den 1 oktober 2006. 
Småhus och övriga kommersiella lokaler kommer inte att bli aktuellt att 
deklarera förrän från och med den 1 januari 2009.  

Arbetet kommer inte att innehålla beräkningar på hur en energideklaration ska 
utföras.  

I energideklarationsbestämmelserna finns också nyheter angående 
bestämmelser för ventilation/inomhusmiljön. Detta är något jag inte kommer 
att beröra på något djupare plan.  

Energideklarationen kommer att innehålla fem olika element där jag kommer 
att hålla mig till energiprestanda, referensvärde och rekommendationer på 
förbättringsåtgärder, och hoppa över de saker som rör OVK (funktionskontroll 
av ventilationssystem) och radonundersökning. 
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1.3 Disposition 

Upplägget av rapporten är att först gå igenom bakgrunden till varför lagen 
kommit till stånd. Sedan sätta in läsaren i hur lagen är tänkt att fungera och vad 
det är fastighetsägaren behöver känna till. När det är gjort görs ett praktiskt 
exempel där nödvändiga uppgifter samlas in och sammanställs. För att slutligen 
leda till en slutsats och vidare diskussion i ämnet.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Här kommer en kort beskrivning av hur historien bakom beslutet ser ut och hur 
det gått till med utrednings/beslutsprocessen fram till idag. Se även en 
förenklad variant i Bilaga 1. 

2.1  Historik 

Europaparlamentet beslutar om ett direktiv (2002/91/EG) om byggnaders 
energiprestanda som en del i ett ständigt pågående miljöförbättringsprojekt 
efter Kyoto-avtalets tecknande. Det innehåller ett antal huvudpunkter som ska 
uppfyllas. 

• En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda 
• Minikrav på energiprestanda för nya byggnader  
• Minikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av 

byggnader 
• Energicertifiering av byggnader 
• Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och 

luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är 
äldre än 15 år. 

Detta direktiv trädde i kraft den 4 januari 2003 och tanken var från början att 
det skulle vara infört i alla medlemsstaternas lagstiftning från och med den 1 
januari 2006. Men efter att direktivet kommit på regeringens bord har ett antal 
utredningar genomgåtts, publicerats och varit ute på remiss hos olika berörda 
intressenter och myndigheter.  

Den första större utredningen i form av ett delbetänkande kom den 3 november 
2004 ”energideklarering av byggnader för effektivare energianvändning” 
(SOU 2004:109).  

Efter att varit ute på remiss hos olika intressenter inom fastighetsförvaltning, 
Boverket m.fl. så togs det fram ett slutbetänkande vilket blev klart den 4 
augusti 2005 (SOU 2005:67) denna utredning hette då ”energideklarationer-

metoder och utformning, register och expertkompetens” och fick då genomgå 
samma remissprocess som den tidigare.  

När det är klart så är det dags för lagrådet att yttra sig i de lagförändringar som 
blir följden av förslaget och då tar regeringen fram en lagrådsremiss. Den 
lämnades till lagrådet det 9 februari 2006.  

Efter att den blivit godkänd görs propositionen vilken får beteckningen 
2005/06:145. Propositionen ska motsvara de krav som ställs i EG-direktivet 
(2002/91/EG) och lades fram för riksdagens kammare 2006-06-14 och gick 
igenom utan reservationer. 
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3 Genomförande och frågeställningar 

Här kommer jag att redovisa metodiken, det material jag har kommit fram till 
med hjälp av litteraturstudien och här redovisas också den information som 
behövs för att få en djupare förståelse för vad och hur energideklarationen 
kommer att fungera i praktiken. Även tankegångar på utformning och begrepp 
redovisas här. 

3.1 Metodik 
När detta arbete inleddes var följande funderingar tilltänkta i den så kallade 
planeringsrapporten. 
 
Frågorna som ställdes och kunde utredas av ex-jobbet var.  

 
• Finns det ett eget programsystem som kan utnyttjas? Och hur skulle det 

kunna användas? 
•  Hur mycket förarbete kan göras av fastighetsägaren innan expertisen 

kopplas in? 
• Vilka uppgifter kommer fastighetsägaren att behöva för att för att kunna 

göra en fullständig deklaration? 
• Vilka möjligheter finns för fastighetsägaren att tillhandahålla egna 

experter? 
• Kommer det att vara en övergångsperiod så att energideklarationerna 

kan göras av fastighetsägaren innan expertis finns tillgänglig?  
• Vilka kostnadsnivåer handlar det om?  
• Vilka specialbyggnader resp. flerbostadshus vad går gränsen för det? 
• Hur många ska jobba med dessa frågor?  
• Expertens kompetens och utbildning? 

 
Litteraturstudien av material för att ta reda på fakta om energideklarationer 
består i huvudsak av propositionen, ett tidigare examensjobb av student David 
Hälleberg på Mälardalens högskola och ett antal hemsidor www.regeringen.se, 
www.boverket.se , www.energimyndigheten.se, www.ceus.se, 
www.cit.chalmers.se med olika utredningar av berörda myndigheter. Med hjälp 
av dessa ska jag reda ut hur det ser ut nu och hur det kommer att se ut 
framöver.  
Frågorna tidigare är ställda innan materialet hade genomlysts på ett mer 
grundligt sätt. En del av dessa passar in i de nya frågeställningar jag ställt upp 
och kommer att besvaras i den mån det går. 

För fastighetsägaren kan då följande frågeställningar ställas. 
 
1. Hur ser lagen ut och hur ska den tolkas? 
2. Hur kommer energideklarationen att utformas? 
3. Vilken information behöver fastighetsägaren ha till hands? 
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4. Hur stor arbetsinsats kommer det att behövas av fastighetsägaren för att 
samla in informationen om fastigheterna?  

5. Vad kommer en energideklaration att tillföra? 
6. Vad händer med energideklarationen sen? 
 
Hur kommer expertens arbete att bedrivas och vad kommer att krävas av 
denna?  
 
1. Beräkningsmetod vad säger bestämmelserna om den? 
2. Expertens arbetsinsats i tid? 
3. Certifiering av experter? 
4. Utbildningskrav/erfarenhetskrav? 
 

Jag kommer även att använda mig av uppdragsgivaren och handledaren till 
bollplank och få lite nya vinklingar och svar på problemställningar.  

3.2 Lagens definition 

Följande uppgifter är hämtade från svensk författningssamling 2006 med egna 
kommentarer som förtydligar de delar som är aktuella för fastighetsägaren. 
Text som är indragen är från lagtexten.  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god 
inomhusmiljö i byggnader 

2 § Lagen ska tillämpas på byggnader vilka använder energi för att påverka 
byggnadens inomhusklimat. 

Definitioner 

3 § i denna paragraf klarläggs vad som menas med begreppen energiprestanda, 
oberoende expert och tillsynsmyndighet. 

Skyldighet att energideklarera byggnader 

4§ Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad skall se till 
att det finns en energideklaration till byggnaden.  

5 § Den som äger en byggnad ska se till att det för byggnaden alltid finns en 
energideklaration som inte är äldre än tio år.   

1.om byggnaden är indelad som specialbyggnad enligt paragraf 2 kap. 2 
fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) och har en total användbar golvarea som 
är större än 1000 kvm, eller  

2. om byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.  
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6§ När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs skall den som äger 
byggnaden se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vig 
försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.  

Vilken typ av byggnad det gäller framgår av en kod i fastighetstaxeringen och 
jag kommer senare i rapporten att ge några exempel på olika kodbeteckningar. 

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader 

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 4-6 §§ 

Vilka byggnader det kommer att bli är inte helt klart men äldre byggnader med 
kulturhistoriska intressen är ett exempel vilka skulle kunna slippa kravet på att 
bli energideklarerade. Andra exempel är industribyggnader, 
ladugårdar/maskinhallar, vilka inte kommer att ingå i energideklarationen 

Besiktning av en befintlig byggnad  

8 § Innan en energideklarations upprättas för en befintlig byggnad skall 
byggnadens ägare se till att byggnaden besiktigas, om det behövs för att 
deklarationen skall kunna upprättas. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om besiktning.   

Här finns det oklarheter när detta ska göras i inledningsskedet brist på experter 
och rutiner kan var en orsak till att det inte kommer att bli så vanligt med en 
besiktning av en byggnad i inledningsskedet.   

Energideklarationens innehåll 

9 § I en energideklaration skall det anges en uppgift om byggnadens 
energiprestanda, 

 uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet är utfört,  

om radonmätning är utförd,  

om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god 
inomhusmiljö,  

rekommendationer på lämpliga åtgärder för att förbättra byggnadens 
energiprestanda och slutligen referensvärden vilka gör det möjligt för 
konsumenten att jämföra/bedöma byggnaders energiprestanda mot varandra. 

10 § Om det i en byggnad finns ett luftkonditioneringssystem med en effekt 
högre än 12 kW, som huvudsakligen drivs med elektricitet skall det i 
energideklarationen anges  

1. uppgifter om systemets energieffektivitet och systemets storlek i förhållandet 
till behovet av att kyla byggnaden.  
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2. om en effektivare energianvändning kan uppnås i det befintliga systemet eller 
genom att systemet ersätts med ett annat system eller annan metod att kyla 
byggnaden.   

Exakt hur föreskrifterna för att göra en deklaration kommer att se ut håller i 
skrivande stund på att utredas av Boverket. Det arbetet beräknas att vara klart 
till den 25 september. Förhoppningsvis kommer då arbetet med 
energideklarationer komma igång från och med den 1 oktober (Boverket 2006).  

Besiktning av luftkonditionering i vissa fall 

11 § tar upp besiktning av luftkonditioneringssystemet detta ska dock påbörjas 
först efter den 31 december 2008.  

Oberoende expert     

12 § Den som enligt 4,5,6 eller 11 § första stycket skall se till att det finns en 
energideklaration eller ett besiktningsprotokoll skall utse en oberoende expert, 
som gör en besiktning enligt 8 eller 11 § och upprättar en energideklaration eller 
ett besiktningsprotokoll.  

Boverket kommer att meddela föreskrifter för hur detta skall gå till. 

Tillgång till energideklarationerna 

13 § Den som äger en byggnad skall se till att den energideklarationen som 
senast har upprättats för byggnaden är tillgänglig  

1. på en för allmänheten synlig plats i byggnaden om byggnaden är av typ 5 § 1 
eller  

2. på en väl synligplats i byggnaden om den är sådan byggnad som anges i 5 § 
2. 

14 § Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens 
begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet enligt 6 § får köparen, senast sex 
månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på 
säljarens bekostnad. 

Överlämnande av energideklarationer och besiktningsprotokoll till 
Boverket 

15 § Säger att den oberoende experten skall överlämna energideklarationen och 
besiktningsprotokoll till Boverket. 

Energideklarationsregister 

16 § -20 § Här står det bl.a. om vem som har registeransvaret, vilka som har 
tillgång till dess uppgifter om fastigheterna och vad det ska användas till. 
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Skadestånd 

21 § Den som lider skada på grund av tekniskt fel i energideklarationsregistret 
har rätt till ersättning av staten. 

22 § Utöver vad som följer av 21 § gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag 
eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Alternativa energiförsörjningssystem        

23 § Den som för egen räkning uppför en eller låter uppföra en byggnad med en 
total användbar golvarea större än 1000 kvm skall innan byggnadsarbetena 
påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem för byggnaden och 
redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt 
genomförbara för byggnaden. Denna redovisning skall lämnas till 
tillsyningsmyndigheten. 

Tillsyn 

24 § Behandlar vem som skall utöva tillsyn om skyldigheterna i 11 § första 
stycket och 13 §. 

25 § Tillsynsmyndigheten får meddela de föreläggande om skyldigheterna i 11 
§ och 13 § inte uppfylls. 

Överklagande  

26 § en tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som förenas med vite enligt 
25 § första stycket och Boverkets beslut om rättelse enligt 20 § får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till 
kammarrätten. 

3.3 Energideklarationens utformning 
Det tyder på att det kommer att bli någon form av förenkling av 
energideklarationen de första åren på grund av att tillräckligt många experter 
inte finns tillgängliga i dagsläget (Nyman B. 2005). 
 
Ett annat viktigt skäl är att man vill kunna behålla kompetensen som tas fram 
för ändamålet. Då krävs att det finns arbete med energideklarationerna i en 
jämn ström under många år framöver. Så att ingen behöver friställas när det 
finns är få deklarationsuppdrag i omlopp (Nyman B. 2005). 
 
Det blir svårt i dagsläget att ge konsumenten/fastighetsägaren några bra 
rekommendationer på åtgärder just på grund av bristen på experter som nämnts 
tidigare. Men det är inte den enda anledningen. Det råder även brist på bra 
referensvärden (statistik på energiförbrukning i olika fastigheter) till olika 
fastighetstyper. Det är något som behövs för att kunna ge moroten till 
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fastighetsägaren att göra sina energiförbättringar. För det hjälper till om 
fastighetsägaren kan se förbättringspotentialen på energiområdet i sin fastighet. 
   
En tanke med hela detta förenklade energideklarationsförfarande är just att 
kunna samla in fakta och information om byggnaderna och på så sett se till att 
det kan skapas en bra referensdatabas för lokaler (det är här statistikproblemen 
är som störst) . När det gäller referensvärden för flerbostadshusen finns det 
också tillgängliga värden att använda sig av där hyresgästelen inte ingår. 
Sen när tiden är mogen för att deklarera småhusen (där det förövrigt redan finns 
en bra referensdatabas) och övriga kommersiella lokaler från och med år 2009. 
Ska referensdatabasen ha blivit bättre och tillgången på experter ska vara 
tillräckligt god för att komma igång med arbetet. 

Energideklarationen kommer enligt lagtexten som tidigare nämnts att innehålla 
ett antal grundläggande grundstenar för att kunna ge en god information till 
konsumenten.    

3.3.1 Energiprestanda  

Energiprestanda är den energimängd det går åt för att uppfylla de behov vilka 
är kopplade till bruket av en byggnad under ett år utslaget på en area (Svensk 
författningssamling 2006). För att beräkna detta värde har man i princip 
kommit fram till att det finns två metoder att använda sig av (Nyman B. 2005). 

Den första bygger på uppgifter om hur mycket energi som köpts till byggnaden. 
Detta ger bra bild av ur väl denna byggnad står sig mot andra av liknande 
karaktär mätt per kvm. Men för att ägaren ska kunna göra förbättringar på 
byggnaden ur energisynpunkt måste ägaren har ökade kunskaper om hur 
byggnaden är utformad med klimatskal, fönster och andra byggnadsdelar som 
påverkar energiförbrukningen. För en energiförbrukningsräkning i ett antal 
kWh som är sammanslagen i en klumpsumma säger inte så mycket om var 
förbättringspotentialen finns.  

Det andra alternativet bygger på beräkningar av klimatskalet, installationer och 
areor. För att få in brukarvanor för exempelvis varmvattenförbrukning går det 
använda sig av normaliserade uppgifter om brukarens beteenden. Denna 
information av beräknade värden hjälper då till att öka förståelsen för hur 
byggnaden ska kunna förbättras, samt bestämma vilka åtgärder som är mest 
lönsamma för att göra byggnaden så energieffektiv som möjligt. 

Om det rör sig om nybyggnation är en beräkning nödvändig. Ett lämpligt sätt 
hade då kunnat vara att redovisa detta med hjälp energiberäkningsprogrammet 
IDA.  

IDA klimat och energi är ett program där det finns stora möjligheter att göra 
olika simuleringar av värmeflöden som värme, sol och luft med hjälp av 3D 
modeller och där jämföra olika energitekniska byggnadslösningar mot 
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varandra. Detta program är ofta efterfrågat när det ska göras simuleringar på 
olika energiberäkningar vid nybyggnationer. Vilka uppgifter det ska matas in i 
detta program för att få ut ett realistiskt värde kan vara enligt följande figur 3.1 
vara (Nyman B. 2005).  

 
Figur 3.1 exempel på indata som behövs för programvara som skall användas 

vid beräkning av energiprestanda för byggnad med lokaler. 

När sen dessa metoder ska användas framöver kommer de att kombineras i 
olika grad beroende på vad det är för typ av fastighet som ska energideklareras. 
Det kommer också att bli aktuellt att använda sig av så kallade schablonvärden 
då man vill ha en så likvärdig situation som möjligt för samma typ av fastighet. 
Anledningen till det kan bl.a. vara att jämna ut skillnader som kan bero på 
exempelvis brukarvanor.  

Normalårskorrigering för uppvärmning ska också göras för att 
värmeenergiåtgången i byggnaden ska kunna bli jämförbar mot 
referensvärdena. Nedan ges en förklarning till normalårskorrigering.  

Korrigering av byggnadens uppmätta energianvändning utifrån skillnaden 
mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet 
under den period då byggnadens energianvändning verifieras (BBR 
2006). 
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3.3.2 Referensvärden 

Det är intressant för konsumenten/fastighetsägaren att kunna jämföra sitt 
energiprestandavärde med andra byggnader av samma typ för att få reda på om 
denna byggnad är dålig, godkänd eller mycket bra ur energisynpunkt. Här finns 
dock i dagsläget ett problem för experten med att få fram bra referensvärden på 
grund av bristen på bra energistatistik.  

Men bristen på statistik gör att man får försöka lösa detta ändå inledningsvis 
eftersom man även i startskedet vill få fram vissa jämförelsevärden till 
energiprestandan för att se hur fastigheten står sig i förhållande till andra.  

Det finns då vissa vägar att gå för att lösa detta. Här kommer en kortare 
beskrivning på vilka alternativ det finns och som bygger på en utredning av ett 
antal konsulter på uppdrag av Boverket (Sandberg E., Hallstedt H. 2006).  

Flerbostadshus 
 
När det gäller dessa byggnader finns det bra statistik för större delen av 
beståndet eftersom fjärrvärmen är huvudleverantör av energi för uppvärmning 
och varmvatten. Detta uppvärmningsalternativ står för ca 80 % av beståndet. 
Här finns det då statistik på ett medelvärde för uppvärmning av bostad och 
varmvatten till 146 kWh per kvm (Sandberg E. 2006). 
För övriga uppvärmningsalternativ är det sämre ställt med energistatistiken. 
Hur detta ska lösas är i dagsläget inte riktigt fastställt. Successivt kommer den 
informationen att komma in men i inledningsskedet är det ett problem.  
 
Det är också svårt att ta fram ett bra medelvärde för elförbrukningen på grund 
av att elförbrukningen varierar stort mellan olika flerbostadshus, beroende på 
om det är självdragsventilation, mekanisk ventilation, gemensam tvättstuga 
eller egen tvättmaskin osv. Här kan det då bli frågan om att ta fram ett 
referensvärde baserat på vad det finns för typ av utrusning i byggnaden. Sen 
kan dessa sammanställas och ge ett bra värde att förhålla sig till.  
Sådan statistik på energiförbrukning på olika el-artiklar finns tillgänglig i 
SCB:s statistikregister. 
 
Det kan nämnas som en parantes i detta sammanhang att det finns vissa 
problem med att få fram bra statistik för olika ändamål beroende på olika 
intressekonflikter. 
Bl.a. när det gäller separat mätutrustning. För el har det på senare år kunnat 
skönjas en trend att i flerbostadshus vill man ha en nätcentral där hela 
bostadsrättföreningen/hyreshus står som kund mot elleverantören. Skälet till 
detta är dels att nätavgiften blir mindre genom en sammanslagning av flera 
mindre abonnemang till ett abonnemang och ett annat är att elpriset går att 
förhandla ner när fastighetsägaren då blivit en ”större” kund. Detta är då en 
utveckling som leder till att hyresgästen i sin tur får mindre koll på hur mycket 
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el hon/han gör av med och då det blir svårt att få fram bra statistik till olika 
schabloner.  
 
Separat mätutrustning för varmvatten har hittills inte varit något som rönt något 
större intresse och här handlar det helt enkelt om oklarheter kring om det finns 
några pengar att tjäna på att installera en sådan apparatur.  
När det gäller separat mätutrustning för varmvatten och el har regeringen dock 
för avsikt att utreda detta närmre i den så kallade energitjänsteutredningen. 
 

Det finns också en webbaserad databas eNyckeln. Här kan fastighetsägaren till 
framförallt flerbostadshus logga in och lägga in olika uppgifter om sina 
fastigheter och dess energiförbrukning. Detta är en frivillig databas.          
Syftet med denna hemsida är att ge möjlighet för fastighetsägaren att kunna 
göra jämförelser med andra byggnaders energiförbrukning och att underlätta 
energimyndighetens arbete med att samla in energistatistiken. 

 
Innan vi går vidare finns kan det vara värt att förtydliga areabegreppet. Det 
finns olika sätt att definiera areor på beroende på vad det är typ av fastighet se 
figur 3.2. 
 

Förkortning Förklaring 
BRA 
 

Förvaltare av lokalbyggnader inom främst landsting och 
kommuner använder sig ofta av bruksarea. Denna area mäts 
innanför ytterväggarna och areor för schakt och tjockare 
väggar har räknats bort. 
 

LOA 
 

För kommersiella lokaler används ofta lokalarea, i detta ingår 
den uthyrningsbara lokalarean. Inte trapphus och andra 
allmänna utrymmen. 

BOA 
 

För flerbostadshus används bostadsarea, den uthyrningsbara 
bostadsarean. Inte trapphus, tvättstugor och andra allmänna 
utrymmen. 

BOA+LOA 
 

Om det är en kombination av båda lokaler och bostad i en 
fastighet är detta en kombination som används.  

BTA 
 

Bruttoarean räknas på hela fastighetens area från utsidan på 
ytterväggen 

Figur 3.2 

 
Det finns ett önskvärt mål med areorna i detta sammanhang och det är att den 
ska definieras i BRA på alla fastighetstyper. För att lösa detta kan man tänka 
sig att använda sig av olika schablonvärden för att räkna om areor i de fall där 
fastighetsägaren endast har tillgång till värden i LOA, BOA eller BTA. 
Exempel om en fastighet har värden för LOA+BOA kan den multipliceras med 



Genomförande och frågeställningar 

14 

ett värde på 1,15 för att få det att komma närmre ett rimligt värde på BRA 
(Göransson 2005).   

De uppgifter fastighetsägaren delar med sig av till denna databas är bland 
annat. 

• Byggnadstyp 
• Areor, BOA + LOA eller BRA  
• Verksamhet  
• Utförande  
• Information om utförda energisparåtgärder 
• El, värme, vatten och kylanläggningar  
• Information om användning av styrning och reglering  
• Information om ventilationsanläggningar  
• Typ av förvaltning  
• Ägarkategori 

Källa eNyckeln www.enyckeln.se 

Hos eNyckeln använder man sig av fastighetens typkodsbeteckning från 
fastighetstaxeringen och här ges några exempel på hur de koderna kan se ut i 
figurerna 3.3 och 3.4. 
 
Lokaler: 
 
Typkod Beskrivning 

325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

322 Hyreshusenhet, hotell, restaurang 

800,810,823-829 Specialenheter, Byggnader för vård, bad, sport, idrott, skolor, kultur, kyrkor, 

kommunikation mm 

Figur 3.3 Källa eNyckeln 

Flerbostadshus: 

Typkod Beskrivning 

320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 

321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 

Figur 3.4 Källa eNyckeln 

 

Lokaler 

Här finns det också relativt bra statistik för uppvärmningsenergi att tillgå större 
delen av beståndet värms upp med fjärrvärme precis som för flerbostadshusen.  
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Figur 3.5 källa (Hallstedt H. 2006) ”samlingsdokument-referensvärden” 
Fjärrvärmeförbrukning i kWh/m

2
, normalår för några ”renodlade” 

lokalkategorier. Den ”blå” linjen illustrerar medelvärde, ”orange” linje är 

medianvärdet och de gula staplarna redovisar spridningen för undre (25 %) 

och övre (75 %) kvartilen. Värden är omräknade till Atemp. 

Atemp, är förövrigt golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas 
till mer än 10°C begränsade av klimatskärmens insida (m2) (BBR 2006). 

Problemen kommer när man ska ta fram referensvärden på elförbrukningen där 
det exempelvis är stora skillnader beroende på vad det är för lokaltyp, 
verksamhet och tid på dygnet verksamheten pågår. Det är heller inte alla gånger 
självklart att en äldre byggnad gör av med mer energi än en nyare.    

Hos energimyndigheten pågår ett antal projekt. Ett av dessa är ”stegvis STIL” 
ett pågående statistik insamlingsarbete där nyckeltal på energiförbrukning för 
diverse utrustning finns att tillgå. Här ingår bl.a. förbrukningsvärden för 
datorer, kontorsmaskiner, diskmaskiner, tvättmaskiner mm. där det kan vara 
intressant att veta hur stor energiförbrukningen är på dessa apparater (Persson 
A. 2005). 
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Statistiken som ska samlas in i de exempel jag nämnt via STIL ovan och 
eNycklen, tidigare, är ett väldigt stort och omfattande arbete. Det kommer att ta 
lång tid innan det finns en fullgod statistikbank i dessa att hämta upplysningar 
ifrån.  
 
För att få fram bra statistik till de offentliga lokalerna skulle det vara bra om de 
större förvaltarna kunde dela med sig av den statistik de har tillgång till. För att 
på så sätt få fram bättre referensvärden framöver att förhålla sig till. 
 
Det finns även flera andra databaser att nämna, som håller på med ett liknande 
arbete såväl svenska som europeiska.  
 
Tittar vi på de europeiska databaserna kan jag nämna EPlabel viket är ett 
projekt som pågår av 19 EU-länder för att generera referensvärden till sex olika 
typer av lokalbyggnader av offentlig verksamhet dessa är 

• Kontorsbyggnader för offentlig förvaltning 
• Byggnader för högre utbildning, högskole- och universitetsbyggnader 
• Skolbyggnader förskolor till gymnasieskolor  
• Bad- sport och idrottsanläggningar  
• Sjukhus och andra vårdbyggnader 
• Byggnader för hotell och restaurang 

(Jagemar L. 2006) 
 
Display Campaign innehåller en hel del statistik om europiska skolbyggnader 
från olika städer och här finns då Malmö stad som Svensk representant.  

3.3.3 Rekommendationer på åtgärder 

Rekommendationerna på lönsamheten i utformningen kan utformas och indelas 
i tre steg.  

• Steg 1 skulle då vara åtgärder av det lite enklare slaget som inte är så 
kostsamma och har en återbetalningstid på ca 3 år.  

• Steg 2 är mer omfattande åtgärder i exempelvis klimatskal, 
ventilationssystem och reglerutrustning.  

• Steg 3 är åtgärder som enbart handlar om åtgärder i klimatskalet där det 
är tveksamt om någon lönsamhet kan uppnås.    
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Det är av vikt att det blir bra åtgärdsförslag för att förtroendet för 
energideklarationen ska hålla i framtiden. Men på grund av vissa begränsningar 
i inledningsskedet bl.a. tillgången på experter, kommer det inledningsvis mest 
att handla om att avgöra vilka byggnader som är sämst ur energisynpunkt. 
Sedan när det är gjort kan man gå vidare med dessa och göra en noggrannare 
uppföljning på vad det är för olika system de använder sig av för uppvärmning 
och ventilation mm. och sen avgöra vilka förbättringsmöjligheter det finns på 
dessa områden. Detta innebär att en okulär besiktning kommer att bli 
nödvändig vilket också är något som står inskrivet i lagtexten. Men hur det 
kommer att bli med besiktning i detta förenklade deklarationsförfarandet 
framöver kommer att diskuteras mer och känns i dagsläget inte som att det är 
värt att fördjupa sig mer i då det fortfarande är oklart hur det kommer att bli.   

3.4 Fastighetsägarens uppgiftsbehov 

Arbetsinsatsen för att samla in uppgifter till energideklarationen kommer att ta 
en del tid. Med hänvisning till ett tidigare examensarbete på området så kan 
variationen och mängden på arbete vara väldigt stor mellan olika 
byggnadstyper.  

Det finns för övrig ett antal rapporter där det redogjorts för vad det ska vara för 
typ av information som fastighetsägaren ska kunna dela med sig av till 
energiexperten. Här har jag valt att redogöra för vad som står i SOU 2005:67. 
Den finns vissa skillnader mellan de olika rapporterna men principen är i stort 
den samma.  

Det kommer förmodligen skapas en Web-databas där fastighetsägaren kan gå 
in och fylla i de uppgifter han har tillgängliga, för att sedan kontrolleras av en 
expert och kompletteras med olika schablonvärden för de värden 
fastighetsägaren inte kan ta fram. 

Här finns det då ett antal grundläggande uppgifter där det är bra om 
fastighetsägaren till olika fastighetstyper snabbt kan ta fram och redogöra för.  
 
Flerbostadshus 
 
Lokalisering 

� byggnadsnamn (fastighetsägarens eget byggnadsnamn) 
� typkod enligt fastighetstaxeringen (byggnadskategori) 
� adress 
� byggnadsnummer enligt LMV:s byggnadsregister 
� fastighetsbeteckning enligt LMV:s fastighetsregister  

Fastighetsägare 

� namn, 
� adress 
� organisationsnummer 
� namn på ansvarig person för uppgifterna 
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Byggnadsdata 

� area 
� genomförda och planerade energihushållningsåtgärder 

(åtgärder som genomförts de senaste 5–10 åren och planeras 
de kommande 5 åren – frivillig uppgift) 

Energiuppgifter 

� uppmätt årlig värmeenergi fördelad på energislag och 
normalårkorrigerad 

� mätvärden – energianvändning 
� metod för normalårskorrigering: graddagar, energiindex 

eller energisignatur 
� uppmätt årlig elenergi till fastighetsspecifika ändamål 

(fastighetsel) 
 

Källa: (Nyman B. 2005) 

Offentliga lokaler 

Lokalisering 

� byggnadsnamn (fastighetsägarens eget byggnadsnamn), 
� typkod enligt fastighetstaxeringen (byggnadskategori), 
� adress, 
� byggnadsnummer enligt LMV:s byggnadsregister, samt 
� fastighetsbeteckning enligt LMV:s fastighetsregister 

Fastighetsägare 
� namn, 
� adress, 
� organisationsnummer, samt 
� namn på ansvarig person för uppgifterna 

Byggnadsdata 

� area 
� genomförda och planerade energihushållningsåtgärder 

(åtgärder som genomförts de senaste 5–10 åren och som 
planeras de kommande 5 åren – frivillig uppgift) 

Energiuppgifter 

� uppmätt årlig värmeenergi fördelad på energislag och 
normalårskorrigerad 

� mätvärden – energianvändning, 
� metod för normalårskorrigering (graddagar, energiindex 

eller energisignatur) 
� uppmätt årlig elenergi till fastighetsspecifika ändamål 

(fastighetsel) 
� uppmätt årlig elenergi till hyresgästspecifika ändamål 

(verksamhetsenergi, i dagsläget har fastighetsägaren inte alltid 
direkt tillgång till denna uppgift om hyresgästen har eget 
abonnemang på elenergi, gas eller fjärrvärme), alternativt uppgifter 
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som behövs för att ange den lämpliga schablonen 
� om uppdelning av elenergin enligt ovan inte är möjlig, krävs 

i stället uppgift om total uppmätt årlig elenergi 
 

Källa: (Nyman B. 2005) 
 

3.5 Fastighetsägarens arbetsinsatsbehov 
Det finns ett antal saker fastighetsägaren kommer att vara i behov av att kunna 
få fram den dagen det blir dags för att ta fram en förenklad deklaration. I 
avsnitt 3.4 listas dessa upp och belyses med ett exempel i avsnitt 4.1. 
För att göra den mer grundliga deklarationen framöver kommer dessa uppgifter 
att behöva kompletteras med exempelvis drifttider på värme och ventilation.    

3.6 Beräkningsmetod  

Beräkningsmetoden kommer att skilja sig en del beroende på typ av fastighet 
som ska deklareras. Enligt en utredning om ”energideklarering i 
bostadsbyggnader” ställd till energimyndigheten har vissa kriterier ställts upp 
för att man ska kunna använda sig av ett förenklat förfarande fram till 2009.   

3.6.1 Flerbostadshus 

När det gäller flerbostadshus (gäller även offentliga lokaler) så har man här en 
tanke att uppgifter om en byggnads energiåtgång ska kunna lämnas till en Web-
databas.  

Hur en sådan skulle kunna tänkas se ut för flerbostadshus visas av figurerna 3.6 
och 3.7. När dessa fyllts i så kommer de att godkännas och kompletteras för att 
lämnas vidare tillenergideklarationsregistret. 
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Figur 3.6 källa: (Sandberg E. 2005) Dessa data kan behövas för att får en bra 

byggnadsbeskrivning och indelas i de olika beståndsdelar som fastigheten har. 

 

Figur 3.7 källa: (Sandberg E. 2005) För att får en bra systembeskrivning av 

byggnaden kan följande kriterier vara bara att känna till. 
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Detta är då exempel på uppgifter som bör tas fram för att kunna göra en 
förenklad energideklaration av ett flerbostadshus. Experten kan då med 
tidstypiska detaljer för olika byggnadstyper från olika årtionden skapa sina U-
värden och ta fram schabloner på brukarvanor för fastigheten och därmed lösa 
eventuella beräkningar med hjälp av de Web-baserade uppgifterna. Därmed 
minskas behovet i inledningsskedet med att göra den tidkrävande okulära 
besiktningen. Det som kommer att tillkomma här är det totala 
energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. Elen är vanligtvis något 
hyresgästen betalar på egen hand, så den kan bli svår för fastighetsägaren att ta 
på, utan den kommer förmodligen att bli uppskattad. 

Hur länge denna förenklade deklaration kommer att gälla skulle kunna tänkas 
bero på hur bra energianvändningen är i den bostadsbyggnad som deklarerats, 
hur bra innemiljön är, och om det finns någon bra månadsuppföljning på 
energiförbrukningen i fastigheten.  

Dessa kriterier kommer sedan att betygsättas exempelvis på det sett som visas i 
figur 3.8. 

 Figur 3.8 källa: (Sandberg E. 2005) Viktningsfaktorer för fastställande av 

deklarationens varaktighet. 

Beroende på vad fastighetsägaren får för poäng på detta kommer giltighetstiden 
på energideklarationen att bestämmas från 2 år till 8 år exempelvis se figur 3.9. 

Figur 3.9 källa: (Sandberg E. 2005) Percentilfördelningen från det sämsta 

beståndet till det bästa. 

 

Fastigheterna kommer förmodligen att klassas in i olika precentiler t.ex. 4 st, 
där de 25 % med sämsta energiprestandan kommer att genomgå en ordinarie 
energideklaration först för att sedan följas av de tre andra. En anledning till att 
detta kan vara en bra lösning är att deklarationerna då sprids ut över tiden och 
strömmen av energideklarationer kommer in i en jämnare takt för 
handläggning.  
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3.6.2 Lönsamhetsberäkning av åtgärdsförslag 

Om det kommer att bli några bra åtgärdsförslag i detta inledande skede kan 
vara svårt idag att avgöra med den information som finns tillgänglig. Men här 
redogörs för hur denna beräkningsmodell kan se ut. 

Kalkyleringsmetoderna för åtgärdsförslagen skulle kunna variera beroende på 
vilken typ av fastighet som ska bedömas. En kalkyleringsmetod som kan vara 
aktuell är LCC (livscykelkostnadsanalys) utan ränta kan vara lämpligt för 
småhus och flerbostadshus. Anledningen till att det här skulle kunna vara 
lämpligt att använda sig av en något förenklad metod, är att det annars skulle 
bli allt för ”komplicerat” för den enskilde fastighetsägaren att ta till sig 
lönsamhetsaspekten. 

Enligt Nilssons P-E 2005, så skulle man däremot för lokaler kunna använda sig 
av en kalkylränta i beräkningen. Här har man valt att kalla den LCS (life cycle 
savings) istället för LCC.  

Åtgärdsförslagen ska ges på en lista i fallande skala efter vilka experten tycker 
är bäst för fastighetsägaren att prioritera sin investering i. Varje åtgärdsförslag 
kommer att beräknas var för sig, men om man åtgärdar en sak längre ner på 
listan, till exempel om fastighetsägaren tycker att fönstren ser hemska ut och av 
estetisk synpunkt väljer att satsa på den investeringen i stället. Detta kan då 
påverka lönsamheten på de andra rekommenderade åtgärderna, eftersom 
besparingspotentialen har minskats.  

Utgångspunkten för beräkningsmetoden är att investeringen ska jämföras med 
besparingen och man använder sig av parametrar med kalkylränta och teknisk 
livslängd. Alla framtida kostnader ska utgå från år 0, alltså från det år åtgärden 
genomförs. I de totala kostnaderna ingår drift, underhållkostnader, kostnader 
för att genomföra åtgärden, kostnader för eventuell utrustning, etc. Sen ska 
metoden även kunna ta hänsyn till energiprisutveckling. 

Här ska jag ta och igenom hur beräkningsformeln ser ur. 

Om B0 är nuvärdet av alla besparingar och A0 är nuvärdet av alla kostnader, så 
är åtgärden lönsam om: 

B0≥A0 

LCS definieras då som 

LCS = B0-A0 

Och om LCS är negativ blir inte åtgärden lönsam. 

B0 tar man reda på genom  

B0 = I·b 
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Där I är nuvärdefaktorn för årligen kommande belopp och b är årligen 

kommande besparing. 

Värdet på nuvärdefaktorn I beräknas ur: 

I = (1-(1+i)-n)/i 

Där i = kalkylränta (%/100) 

n = kalkyltid (år) 

A0 kan då skrivas på formeln  

A0 = ain+I·a 

Där ain = initial kostnad år 0 (SEK) 

a = årligen återkommande kostnad (SEK/år) 

Det går också med denna metod att ta hänsyn till återkommande behov av 
reinvesteringar, genom att använda nuvärdesfaktorn för enstaka belopp, Ie. Om 
åtgärden har ett restvärde efter den tekniska livslängden, tas även detta om 
hand med hjälp av nuvärdesfaktorn på enstaka belopp. Det är sannolikt endast i 
undantagsfall som ett sådant restvärde kan identifieras. 

Beräknas ur: 

Ie = (1 + i)-n 

Om hänsyn ska tas till reala energiprisförändringar i kalkylen görs det med 
tillräckligt noggrannhet med att ersätta kalkylräntan i med en ny iq, där iq till 
belopp motsvarar den ursprungliga kalkylräntan reducerad med 
energiprisökningen q. vilket ger: 

iq = i - q 

När energiexperten sedan har gjort sina lönsamhetsberäkningar på 
rekommenderade åtgärden kan han sedan att lista dessa ungefär som figur 3.10 

Åtgärd Årlig 
energibesparing 

kWh/år 

Årlig 
kostnadsbesparing 

SEK/år 

Energipris 

   
SEK/kWh 

LCS Återbetalningstid 

                             
År 

1      

2      

Figur 3.10 källa: ( Nilsson P. E 2005) 
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Följande poster bör vara medtagna där så är lämpligt: 

• Årlig energibesparing 
• Årlig kostnadsbesparing 
• Energipris för de aktuella energislagen 
• Initial kostnad (investering) 
• Reinvestering (återinvestering) 
• Årliga kostnader 
• Kalkylränta 
• Real energiprisökning 
• Kalkyltid 

Sedan kan resultatet ges som: 

• LCS 
• Återbetalningstid 

Beräkningsexempel finns också att tillgå i utredningen (Nilsson P-E 2005). 

3.6.3 Offentliga byggnader (Specialbyggnader) 

Tidigare har jag på samma sätt som föregående fall med flerbostadshus tagit 
fram en lista i avsnitt 3.4 på vad experten behöver ha reda på för att kunna göra 
den temporära energideklarationen för specialbyggnader.  

Skillnaden på denna jämfört med den som gäller för flerbostadshus är 
marginell. Det är dock en del skillnader i hur fastigheten förvaltas. Oftast 
redovisas areor i specialbyggnader i BRA vilket är en fördel och förenklar 
förfarandet en del. En annan fördel är att det ofta är lättare att hålla koll på den 
totala elförbrukningen i dessa fastigheter på grund av att det ofta endast är en 
hyresgäst eller ägare.    

När sedan dessa uppgifter finns kan energiexperten ta fram energiprestandan. 
Sedan när den är uträknad, delas fastigheterna in i olika percentiler på samma 
sätt som flerbostadshusen där de sämsta lokalfastigheterna kommer att få göra 
den ordinarie deklarationen först.  

När sen energiprestandan tagits fram kan referensvärden tas fram med hjälp av 
de hjälpmedel som finns tillgängliga i exempelvis EPlabel eller om 
deklarationsförfarandet pågått ett tag kan uppgifter tas fram på de tidigare 
deklarerade fastigheterna. 

När det gäller lönsamhetsberäkningen se föregående avsnitt 3.6.2. 

3.7 Experten  

Det finns en mängd krav att ställa på de uppskattningsvis 500-1000  (Nilsson P- 
E 2005) energiexperter som kommer att behövas. Kommer här bl.a. att gå 
igenom hur dessa krav kommer att se ut med hjälp av tidigare utredningar. 
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3.7.1 Arbetsinsats i tid 

Det nämns i propositionen att tidsåtgången för att göra en normal 
energideklaration (inte den förenklade) kommer att vara cirka 5 tim för småhus, 
10 tim för flerbostadshus och 20 tim för byggnader med lokaler. Enligt den 
utredningen kommer det årligen att deklareras omkring 65 000 småhus, 14 000 
flerbostadshus och 13 000 byggnader med lokaler och med en antagen 
timkostnad på 550 kronor för småhus, 700 kronor för flerbostadshus och för 
byggnader med lokaler går det då att beräkna en totalkostnad på omkring 440 
milj. kronor om året till fastighetsägarna. Exklusive fastighetsägarens arbete att 
ta fram uppgifter av olika slag om fastigheten. 

Det ska sägas att kostnaderna beror mycket på byggnadens komplexitet, storlek 
och av hur mycket information som finns tillgänglig om fastigheten. En annan 
viktig faktor är givetvis vilken effektivitet hjälpmedlen har för att förenkla 
expertens arbete.   

3.7.2 Certifiering av experterna 

Enligt EG-direktivet ska energideklarationerna upprättas av oberoende 
certifierade experter. Certifieringen kommer troligtvis att skötas av den statliga 
myndigheten SWEDAC. Det ligger närmast till hands att denna myndighet 
kommer att sköta detta eftersom de sen tidigare har hand om exempelvis 
ackreditering av experter till kontroll av hissar, rulltrappor, kylanläggningar 
mm. 

Dessa certifikat kan man tänka indela i två nivåer beroende på expertens 
tidigare erfarenheter och lämplighet eftersom det krävs olika kompetens för 
olika typer av fastigheter. 

• En för byggnader med bostäder  
• En för större byggnader med lokaler eller med komplexa system 

Utbildningen av de oberoende experterna beräknas kulminera någon gång 
under 2008 vilket leder till att behovet av experter ska vara tillfredställt till 1 
januari 2009 (Nilsson P-E. 2005). 

3.7.3 Utbildningskrav 

Enligt 3 § i det remissförslag som är lagt, gäller dessa utbildningskrav för att få 
Normal, Kyla eller Kvalificerad behörighet dessa utbildningskrav.    

Allmän teknisk kunskap 

• Civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola 
• Ingenjörsutbildning 120p 
• Ingenjörsutbildning vid tidigare tre-fyra årigt tekniskt gymnasium 
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• Yrkesteknisk högskoleutbildning YTH 
• Driftingenjörsutbildning 
• Annan likvärdig utbildning 

 

Enligt 4 § i remissförslaget så krävs det dessutom en viss erfarenhet av 
energiarbeten och beroende på vad man har för utbildning i botten så krävs det 
olika längd på denna erfarenhet.  

Ett utdrag från den aktuella paragrafen nedan 

 
4 § för behörighet Normal, Kyla eller Kvalificerad krävs erfarenhet av praktiskt 
arbetet inom byggbranschen, för sökanden med  
• Civilingenjörsexamen/arkitekturexamen/lantmäteriexamen eller motsvarande 

under minst två år, varav minst ett år skall avse arbete med nära anknytning 
energianvändning och inomhusmiljö i byggnader 

• Examen från högskolans ingenjörsutbildning 120-poäng eller motsvarande, 
under minst tre år, varav minst två år skall avse arbete nära anknytning till 
energianvändning och inomhusmiljö i byggnader 

• Examen från högskolans ingenjörsutbildning 80-poäng, ingenjörsexamen från 
tidigare tekniskt gymnasium, driftingenjörsutbildning, relevant yrkesteknisk 
högskoleutbildning YTH eller motsvarande, under minst fem år, varav minst 
två år nära anknytning till energianvändning och inomhusmiljö i byggnader 

(Boverkets författningssamling 2006) 

3.8  När energideklarationen är klar 

Efter att energideklarationen är gjord kommer den att arkiveras hos Boverket.  

Dessa uppgifter kommer sedan att kunna användas av olika myndigheter och 
energiexperter till statistik, forskning, uppföljning och utvärdering eller enligt 
18 § i lagtexten om energideklarationer (Svensk författningssamling 2006). Sen 
kommer det förhoppningsvis att bli ett bra hjälpmedel för fastighetsägaren att 
ha till hands för framtida energiförbättringar med de åtgärdsförslag som finns i 
deklarationen. 
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4 Analys 

I detta kapitel ska ges en bild av hur det är ställt med statistiken i Värnamo 
kommuns fastighetsbestånd. Här redovisas ett indataexempel på 
Trälleborgsskolan och då kan följande funderingar ställas. 

Är den statistik som finns tillgänglig om denna fastighet tillräcklig för att göra 
en förenklad energideklaration? 

Behöver den indata kompletteras framöver för att tillgodose de behov av 
information som behövs till den ordinarie energideklarationen? 

4.1 Statistik för förenklad deklaration 

Värnamos kommuns fastighetsbestånd består av följande. 

1 Fastighetstyp BRA (m2) 

2 Skolor 115 000 

3 Barnomsorg 8 900 

4 Äldreomsorg 26 000 

5 Idrottslokaler 20 000 

6 Fritidslokaler 500 

7 Föreningslokaler 3 600 

8 Förvaltningslokaler 20 700 

9 Bostäder och lokaler 5 100 

10 Totalt 199 800 

Figur 4.1 Värnamo kommuns fastighetsbestånd 

Av den kan man utläsa att skolor är den största fastighetstypen i kommunen 
som behöver energideklareras. En skola skulle då vara ett lämpligt exempel och 
valet föll då på Trälleborgsskolan (se plan bilaga 2-3).  

En mall togs fram, se bilaga 4, (i stort enligt Hällberg D. 2005 exempel bilaga 
9) för insamlingsdata där det ska fyllas i olika uppgifter om lokalisering, 
fastighetsägare, byggnadsdata och energiuppgifter. Här handlar det om 
uppmätta energiuppgifter.  

Följande uppgifter om Trälleborgsskolan har tagits fram.   

Lokal/bostad Uppgifter 
Area BRA 4980 
Typkod, byggnadskategori  
Byggnadsnamn Trälleborgsskolan 
Adress  
Ombyggnadsår 1991 
Uppgifter från lantmäteriet:  
Byggnadsnr  
Fastighetsbeteckning  
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Energieffektiviseringsåtgärder:  
Genomförts de senast 10åren  Inga 
Planeras att göras inom 5år Eventuellt ska ventilationen ses över 
Fastighetsägare  
Namn Värnamo kommun 
Adress  
Organisationsnr.  
Ansvarig person Nicklas Broström 
Verksamhet  
Allmänna utrymmen  
Kök  
Kulvert  
Byggnadens specifika energianvändning  
Den uppmätta energianvändningen år: 2005 
Specifik uppvärmningsenergisanvändning 101,7kWh/m2 
Korrigerad  
Referensbyggnad  
Specifik elenergianvändning 81,5 kWh/m2 
Byggnadens totala specifika energianvändning 183,2 kWh/m2 
Icke-korrigerad Fjärrvärme  
Månadsförbrukning: MWh 
Januari 79 
Februari 78 
Mars  70 
April 37 
Maj  19 
Juni  13 
Juli  5 
Augusti  8 
September  16 
Oktober  37 
November  56 
December 66 
Totalt: 486 MWh  
Icke-korrigerad elenergianvändning  
Förutsättning för mätning av byggnadens    
Elenergianvändning  
Månadsförbrukning  KWh 
Januari 37 150 
Februari 34 948 
Mars  34 569 
April 36 450 
Maj  33 000 
Juni  30 000 
Juli  25 500 
Augusti  29 960 
September  35 509 
Oktober  36 830 
November  36 116 
December 35 962 
Totalt: 405 995 kWh 

Figur 4.2 Indata för Trälleborgsskolan  
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Statistik för energiförbrukning fanns tillgängligt i ett programsystem kallat 
Pondus. Detta programsystem kan anpassas efter fastighetsägarens behov. Den 
del i programmet där statistiken kan tas fram heter mediauppföljning, det 
inköptes av Värnamo kommun för ett par år sedan. Här finns då uppgifter på 
månadsförbrukning på el och värme vilken även kan fås som specifik 
energiförbrukning i kWh/m2. Programmet är till för att kunna göra 
statistikhantering av insamlade mätuppgifter som i det här fallet används till 
värme- och elförbrukningshantering. Det går också enligt programtillverkarens 
hemsida att mata in klimatdata från SMHI för att kunna göra en 
normalårskorrigering av värmeförbrukningen. Programmet kan också larma om 
avvikelser från det normala skulle inträffa, på indata för el eller värme. I bilaga 
5-6 visas ett par exempel från en del i detta program och på hur ett sådant 
utdrag kan se ut. Det finns alltså en mängd olika delar i detta Pondusprogram 
där det går att kombinera efter det egna behovet, beroende på vad det är man 
vill ha ut av sin fastighetsregistrering (Umefast 2006).    

För att återgå till exemplet finns det en del uppgifter som ej är ifyllda i 
indatamallen, de upplevs inte av fastighetsägaren som något större problem att 
komplettera med. 

Energiuppgifterna som är lämnade på Trälleborgsskolan är inte 
normalårskorrigerade. 
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5 Slutsats diskussion 

Här redovisas resultatet, slutsatsen av vad detta arbete kommer att innebära för 
Värnamo kommun. För att sedan avslutas med en diskussion om ämnet och ge 
tips på hur detta arbete skulle kunna få en fortsättning.  

5.1 Slutsats 

Innan arbetet kom igång på allvar ställdes en del frågeställningar till min 
uppdragsgivare om vad som kan vara av intresse för dem. Här nedan kommer 
jag att delge svaren på dessa frågor baserat på det material och den kunskap jag 
samlat på mig under projektets gång. 

• Har ni ett programsystem som skulle kunna ha utnyttjats till detta 
ändamål? 

Det finns säkert en del utvecklingspotential i Pondus det program ni har i ert 
fastighetssystem idag. Men det verkar som att det i dagsläget råder lite 
osäkerhet kring vad det skulle behöva innehålla för olika typer av uppgifter för 
att bli ett bra och komplett hjälpmedel att använda sig av. Efter ett samtal med 
Gunnar Nilsson på Umefast så är detta något de definitivt är intresserade av att 
titta närmare på. Men oklarheter i bestämmelserna råder om vad det skulle 
behöva innehålla mer för information, för att kunna utgöra en bra mall för 
insamlandet av energideklarations material.  

• Hur mycket förarbete kan göras av er innan expertisen kopplas in? 

Innan expertisen sätts in i detta, kommer ni att få ta fram en hel del 
upplysningar om fastigheten. Sen kommer det förmodligen att bli så att ni får 
gå in på en Web-baserad databas och lägga in de uppgifter ni har tillgängliga. 
När det är gjort kommer experten att granska dessa och komplettera om så 
skulle behövas. För att avslutningsvis skicka in dessa till 
energideklarationsregistret.  

• Vilka uppgifter kommer ni att behöva för att kunna göra en 
förenklad deklaration? 

För att kunna göra en förenklad deklaration på offentliga lokaler är det vissa 
uppgifter experten behöver känna till. Vilket har visats med den lista i avsnitt 
3.4 som tidigare redovisats i rapporten och sedan beskrivits med ett exempel i 
avsnitt 4.1.  

• Vilka möjligheter finns för er att tillhandahålla egna experter? 

Får bedömas som små om man nu inte skulle ha ett väldigt stort 
fastighetsbestånd där det skulle kunna bli ett heltidsjobb att ta fram 
energideklarationer. Men det är också ett krav på att experten ska vara 
oberoende från fastighetsägaren. Vilket blir ett problem att tillgodose i det 
fallet.  
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• Kommer det att vara en övergångsperiod så att 
energideklarationerna kan göras av er innan experter finns 
tillgängliga?  

Större delen av rapporten har handlat om den förenklade energideklarationen 
med vissa undantag. Bristen på energiexperter och statistik att använda sig av 
gör att det kommer att bli ett förenklat förfarande i inledningsskedet. Troligtvis 
genom att ni lämnar in de uppgifter om energistatistik ni känner till i någon 
form av Web-baserad databas.  

• Vilka kostnadsnivåer handlar det om?  

Svårt att bedöma hur mycket det kommer att kosta i slutändan. Men det har 
satts upp vissa tidsramar att förhålla sig till för att hålla kostnaderna nere.  Men 
det beror mycket på vad det är för typ av fastighet. Hur komplicerad den är 
utrustningsmässig. Samt vilka hjälpmedel som finns tillhands för experten och 
även för fastighetsägaren.   

 
• Hur många ska jobba med dessa frågor? 

 För en energiexpert finns det jobb för lång tid framöver. Uppskattningsvis 
skulle det behövas någonstans mellan 500-1000 experter. 

• Expertens kompetens och utbildning? 

Utbildningar som är aktuella är exempelvis, civilingenjör, ingenjör 120 p, 
ingenjörsutbildning vid tidigare 3-4 års tekniskt gymnasium, yrkesteknisk YTH 
utbildning och driftingenjör. Utöver utbildningen krävs praktisk erfarenhet från 
branschen på mellan 2-5 år.   

5.2 Diskussion 

När jag påbörjade detta arbetet hade jag en ganska klar bild av vad det 
handlade om. Trodde jag i allafall. Men det är en komplex uppgift att ta fram 
material och statistik till en energideklarering. Beroende på hur komplicerad 
fastigheten är kommer det att finnas mängder av parametrar som påverkar 
energiförbrukningen. Ska man ta hänsyn till alla dessa parametrar kommer det 
att bli svårt och tidskrävande att få fram en energideklaration på fastigheten. Så 
tiden får utvisa hur mycket förenklingar som kommer att tillåtas för att ta fram 
en energideklaration. 

Det var inga större svårigheter att ta sig an Trälleborgsskolan, och ta fram de 
uppgifter som var baserade på indatamallen. Här fanns det bara en värmekälla 
bestående av fjärrvärme där det fanns månadsvis statistik. Hade det funnits fler 
värmekällor hade dessa behövt redovisas var för sig. I detta exempel var det 
endast en hyresgäst att ta hänsyn till, så här gick det att använda sig av den 
totala mängden uppmätt elenergi.  
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Förutom ovan nämnda uppgifter ska det finnas uppgifter om utrustning, 
exempelvis för luftkonditioneringsanläggning större än 12 kW, det kan finnas 
ventilationsutrusning av varierande slag som ska dokumenteras. 
Normalårskorrigering är en annan detalj. Här finns det möjlighet i programmet 
(Pondus mediauppföljning) som Värnamo kommun har idag, att lägga till in 
uppgifter från SMHI för att göra detta.    
   
För att energiexperten ska kunna lämna ut bra åtgärdsförslag, måste dennas 
information om byggnaden vara av god kvalité. Om den håller en hög standard 
desto bättre kan hans åtgärdsförslag bli.  

Det kan därför vara av vikt för fastighetsägaren att ha en kontakt med 
programtillverkaren för att se om fastighetsdatahantering kan förenklas i detta 
avseende. Man bör också vara uppmärksam på ytterligare uppgifter om till 
exempel ventilation som kan krävas för energideklarationen men som inte 
redovisats i denna rapport.  

För Värnamo kommuns del finns det redan idag en väl etablerad 
dokumentation över vilken energiförbrukning deras fastigheter har med hjälp 
av deras indatasamlingsprogram Pondus.  

För andra som inte har förberett sig så väl kan det bli mer jobb. Men den 
indatamall vilken är framtagen i bilaga 4 ställer upp vissa minimikrav, eller 
riktlinjer på vad det är för information experten kommer att behöva. Om man 
håller sig till att ha ordning på dessa informationsuppgifter kommer det nog att 
gå ganska smidigt att genomföra sina energideklarationer.  

Ett problem nu kan också vara att uppfylla kraven vilka är uppställda av 
Boverket för en energiexperts kompetens och erfarenhet.  

Den ekonomiska delen kan vara intressant att belysa. För Trälleborgsskolan har 
under den senaste tioårsperioden haft stadigt stigande elkostnader. 1995 låg den 
på 158 000 kr för att sedan fram till 2005 har ökat till 298 000 kr (bilaga 7). 
detta följer rätt väl den prisutveckling som varit på elen under den perioden 
(bilaga 8). Detta är ett ganska talade exempel på vad det är som ska prioriteras i 
framtiden när det gäller energibesparing och hur ska man nu lösa detta? Behövs 
det fler mätare och bättre kontroll på vart elen tar vägen eller är det andra 
åtgärder som krävs?  

5.2.1 Fortsatta studier 

Avslutningsvis kan jag peka på några alternativ för andra intressenter eller  ex-
jobbare att fortsätta med på detta område. 
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Det första handlar om hantering av statistik för energideklarering på 
fastighetsägarsidan och övriga fastighetsdata som kan vara aktuella. Här gäller 
det att ta fram en modell för hur en sådan skulle kunna anpassas på bästa sätt 
för olika fastigheter. Här verkar det finnas ett stort intresse i de 
programvaruföretag som tar fram programvara för sådan hantering.   

Ett annat ex-jobb skulle kunna handla om beräkningsmetoderna. I detta arbete 
gjordes ett exempel på Trälleborgsskolans energiförbrukning av de uppmätta 
värdena. Hur förhåller dem sig mot de beräknade värdena där jag har ett 
exempel i bilaga 9 på en nybyggd förskola. Här kan det finnas vissa skillnader i 
både verksamhet och geografisk placering en annan felkälla är att 
Trälleborgsskolans värden inte är normalårskorrigerade. Men just kalibreringen 
av beräkningsmetoden skulle kunna vara ett intressant område för någon att ta 
sig an. Det är inte heller riktigt klart hur och vilka system förutom IDA som 
skulle kunna vara aktuellt för detta ändamål.   
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  Bilaga 1  

Schema för energideklarationens tillkommande 
 
 

                                                                                                           
    
 
 

Direktiv 2002/91/EG 

Delbetänkande  SOU 
2004:109  

Slutbetänkande SOU 
2005:67 

Lagrådsremissen  

Propositionen 
2005/06:145 

Delbetänkande  SOU 
2004:78 

EU antog direktivet i december 2002. 

Byggnadsdeklarationer - 
Inomhusmiljö och energianvändning 
blir klar i juni 2004. 

Energideklarering av byggnader för 
effektivare energianvändning, tillkom 
november 2004 efter att varit ute på 
en remissrunda på inte mindre än 101 
instanser. 

Energideklarationer - Metoder, 
utformning, register och 
expertkompetens kom i augusti 2005 
gick samma remissrunda som 
ovanstående utredning. 

Remissen till lagrådet för synpunkter 
på lagförslaget blev klar den 9 
februari 2006. 

Propositionen ”Nationellt program 
för energismart byggande” blev klar 
den 22 mars 2006. 

Vidare kommer en förordning att tas fram när riksdagen behandlat 
propositionen där tydligare regler för energideklarationerna ställs upp. Bland 
annat ska följande beskrivas. 
 

• Besiktningens omfattning 
• Hur energiprestandan ska redovisas. 
• Vilka referensvärden som ska användas i deklarationen 
• Och vilka övriga uppgifter som ska lämnas i den.  

  
Lagen ska träda i kraft den 1 okt 2006. Övergångsbestämmelser föreslås som 
gör att specialbyggnader och flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid 
utgången av 2008. Övriga byggnader påbörjas 1 januari 2009.  



  Bilaga 2  

Trälleborgsskolan plan 1 



  Bilaga 3  

         Trälleborgsskolan källarplan 



  Bilaga 4  

          Indatamall 
Lokal/bostad Uppgifter 
Area BRA 4980 
Typkod, byggnadskategori  
Byggnadsnamn Trälleborgsskolan 
Adress  
Ombyggnadsår 1991 
Uppgifter från lantmäteriet:  
Byggnadsnr  
Fastighetsbeteckning  
Energieffektiviseringsåtgärder:  
Genomförts de senast 10åren  Inga 
Planeras att göras inom 5år Eventuellt ska ventilationen ses över 
Fastighetsägare  
Namn Värnamo kommun 
Adress  
Organisationsnr.  
Ansvarig person Nicklas Broström 
Verksamhet  
Allmänna utrymmen  
Kök  
Kulvert  
Byggnadens specifika energianvändning  
Den uppmätta energianvändningen år: 2005 
Specifik uppvärmningsenergisanvändning 101,7kWh/m2 
Korrigerad  
Referensbyggnad  
Specifik elenergianvändning 81,5 kWh/m2 
Byggnadens totala specifika energianvändning 183,2 kWh/m2 
Icke-korrigerad Fjärrvärme  
Månadsförbrukning: MWh 
Januari 79 
Februari 78 
Mars  70 
April 37 
Maj  19 
Juni  13 
Juli  5 
Augusti  8 
September  16 
Oktober  37 
November  56 
December 66 
Totalt: 486 MWh  
Icke-korrigerad elenergianvändning  
Förutsättning för mätning av byggnadens    
Elenergianvändning  
Månadsförbrukning  KWh 
Januari 37 150 
Februari 34 948 
Mars  34 569 
April 36 450 
Maj  33 000 
Juni  30 000 
Juli  25 500 
Augusti  29 960 
September  35 509 
Oktober  36 830 
November  36 116 
December 35 962 
Totalt: 405 995 kWh 



  Bilaga 5  

Elförbrukningsstatistik Trälleborgsskolan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 6  

Värmeförbrukningsstatistik trälleborgsskolan 



  Bilaga 7  

Elenergiprisutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 8  

Trälleborgsskolans elenergikostnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objektnamn  Area Elenergikostnad         

   kkr kkr kkr kkr kkr kkr 

   1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Trälleborgskolan  4774.1 158 212,9 186,2 207,6 201,4 206,6 

         

         

   kkr kkr kkr kkr kkr  

   2001 2002 2003 2004 2005   

   216,2 249 306,5 309,1 298,2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 9  

Vetterslunds förskola

Area (BRA) 1075 m
2
 BRA

Typkod, byggnadskategori Fastigheten är inte taxerad
Byggnadsnamn Vetterslunds förskola

Adress

Byggnadsår

Ombyggnadsår

Uppgifter från Lantmäteriet:

Byggnadsnummer

Fastighetsbeteckning

Energieffektiviseringsåtgärder År

Genomförts de senaste 10 åren: 2000 Totalrenovering med tilläggsisolering, byte av uppvärmningssystem, ventilation m m 

Planeras att genomföras inom 5 år: - Inga, förrutom injustering av nuvarande ändringar. 

Fastighetsägare

Namn

Adress

Organisationsnummer

Ansvarig person

Verksamhet

Allmänna utrymmen* 91 % Denna uppdelning är enbart baserad på byggnadens areafördelning, 
Kök 5 %  se bilaga 15. 
Kulvert 4 %
* 'Rum där personer vistas mer än tillfälligt', BFS 2002:19

Byggnadens specifika energianvändning

Den beräknade energianvändningen år 1977 Beräkningsprogrammet IDA använde sig av klimtafilen Bromma -77.

Specifik värmeanvändning 191 kWh/m
2
 * år Baserad på nedanstående månadsvisa korrigerad fjärrvärmeanvändning. 

Specifik Elenergianvändning 73 kWh/m
2
 * år Byggnadens totala uppmätta årliga elenergi.

Byggnadens energianvändning 264 kWh/m
2
 * år Byggnadens totala el och normaliserade värmeenergianvändning.

Typhus (eNyckeln) 262 kWh/m
2
 * år Hämtad från eNyckeln. 

Beräknad FJV 

Beräkningsmetod

Korrigeringsmetod

Månad

Januari 26,7 MWh Byggnadens beräknade energianvändning, Hälleberg (2005)
Februari 26,3 MWh

Mars 21,4 MWh

April 20,4 MWh

Maj 12,3 MWh

Juni 8,1 MWh

Juli 8,9 MWh

Augusti 8,9 MWh

September 12,6 MWh

Oktober 15,2 MWh

November 19,5 MWh

December 24,7 MWh

205,3 MWh

Beräknad icke-korrigerad Elenergianvändning 

Månad

Januari 7,8 MWh Byggnadens beräknade energianvändning, Hälleberg (2005)
Februari 6,9 MWh

Mars 7,4 MWh

April 5,1 MWh

Maj 5,4 MWh

Juni 5,5 MWh

Juli 5,7 MWh

Augusti 5,4 MWh

September 6,3 MWh

Oktober 7,8 MWh

November 7,3 MWh

December 7,6 MWh

78,1 MWh

Byggnadsredovisning saknas

Kjell Frisk (Fastighetsförvaltare), 021-391136

Simulering av byggnaden i IDA Climate & Energy

Västerår kommun, fastighetsnämnden 

nomralårskorrigering är gjord.

Uppgifter saknas 

Vetterslundsgatan 38, 724 62 Västerås

721 87 Västerås

212000-2080

Åtgärd

1967

2003

IDA använder sig av klimatfilen Bromma 1977  vilket anses vara lika med ett normalår varpå ingen ytterliggare 

Stenpartiet 5

Indata Vetterslunds förskola 
 


