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Svensk Ventilations remissvar avseende Näringsdepartementets 
promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders 

energiprestanda. Promemoria I: förslag avseende energideklarationer. 
  

 

Yttrande angående ny föreslagen lydelse i lagtext 2006:985 om energideklaration för 
byggnader. 
 
§ 5.1 ” Total användbar golvyta…” utbytes mot ”om en byggnad som har en total yta större än 500 

kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten”. Som det står skrivet idag måste ytan som besöks av 

allmänheten mätas upp och detta kommer leda till att fler tolkningsfall inträffar, samt att färre 

byggnader anses berörda. 

 
 
Synpunkter på ”Genomgång av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda”.  
                              

Artikel 3, synpunkt 1. 

CO2 –indikation i energideklarationer 

Här anges att uppgifter om CO2-påverkan kan utgå från deklarationsformuläret. 

Vi gör här bedömningen att uppgiften om CO2-påverkan är både relevant och värdefull, och att man 

därför mycket väl kunde föreskriva att CO2-indikation ska ingå i energideklarationen. 

 

Artikel 3 synpunkt 2. 

Antagande av en metod för beräkning av byggnaders energiprestanda 

Valet av modell för beräkningar och verifiering av byggnaders energiprestanda har stor betydelse för 

energideklarationens effekt. Skillnaden i resultat mellan olika beräkningsmodeller är betydande. Det är 

viktigt att ha en nationell riktlinje för hur beräkning och verifiering ska ske, (t ex genom att använda 

SVEBY-projektet.) Boverkets byggregler BBR förordar inte någon speciell beräkningsmetod för 

specifik energianvändning utan överlåter detta val till konstruktören. 

Förslag: 

En beräkningsmetod för beräknad energiprestanda ska tas fram med fastställda förutsättningar enligt 

direktivets mall och en beräkningsmetod för verklig energianvändning. 

 

Artikel 4 Fastställande av minimikrav på energiprestanda 

Artikel 4 beskriver att krav på byggnaders, byggnadsenheter och byggnadselement ska fastställas. Idag 

ställs krav på specifik energianvändning och energiprestanda för nya och befintliga byggnader i 

Boverkets Byggregler. För att styra mot ett minskat behov av energi för uppvärmning ska byggnadens 

energieffektivitet prioriteras. 

Förslag: 

Inför skärpta krav på nybyggnaders energiprestanda. 

 

Artikel 11 Energicertifikat 

Artikel 11 beskriver att energicertifikatet ska innehålla rekommendationer om hur en byggnad eller 

byggnadsenhet ska kunna förbättra sin energiprestanda. Den utvärdering som Riksrevisionen har gjort 
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av införandet av energideklarationer i Sverige visar att endast hälften av framtagna deklarationer 

innehåller rekommendationer och förbättringsförslag. 

Förslag: 

Tydliggör i lagtext att energideklarationer ska innehålla rekommendationer om hur man kan förbättra 

byggnadens energiprestanda. 

 

Artikel 20 Information 

Artikel 20 beskriver att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera ägare och hyresgäster om 

olika metoder för att uppnå bättre energiprestanda, om energideklarationernas mål och syfte, om 

kostnadseffektiva sätt att förbättra byggnadens energiprestanda samt att upplysa om tillgängliga 

finansiella instrument 

Förslag: 

Förstärk de redan utförda informationsinsatserna med ytterligare insatser som når ut bredare så att 

fastighetsägare och hyresgäster vinner insikt om möjliga åtgärder och åtgärdernas betydelse. Koppla 

samman och tydliggör energideklarationsåtgärder och ROT-avdrag.  

  

Artikel 27 Sanktioner 

De energideklarationer som har gjorts eller borde ha gjorts i Sverige har mötts av mycket kritik. 

Möjligheter till sanktioner finns. Problemet är att möjligheterna till sanktioner inte har utnyttjats och att 

den bristfälliga verksamheten med energideklarationer därför kan fortsätta tämligen ostört. 

Förslag:  

Vi vill trycka på behovet av att sanktioner mot de fastighetsägare som inte uppfyller kraven verkligen är 

effektiva, proportionella och avskräckande. 

 

 

Utveckling av systemet med energideklarationer 
 

4.1.1 Bestämmelsen om att en energideklaration skall anslås på väl synlig plats bör kvarstå, även för 

byggnader som ej regelbundet besöks av allmänheten. Det är viktigt att så många som möjligt 

uppmärksammas på byggnaders energiprestanda, exempelvis besökare till hyresgäster. 

 

4.2.2 Vi föreslår att kraven på personcertifiering preciseras genom att tydligt ange att certifieringskravet 

gäller personer som besiktigar byggnader, och därefter beräknar, upprättar och registrerar 

energideklarationer. 

 

4.2.4 Idag är tillsynen lågt prioriterad i de flesta kommunerna förmodligen av finansieringsskäl. 

Tillsynen bör stärkas antingen genom att kommunerna ges möjlighet att ta ut avgift, eller genom att en 

statlig myndighet får ansvaret för tillsynen. 

 
 

Generellt om förslaget   
 

För att styra mot ett minskat behov av energi för uppvärmning ska byggnadens energieffektivitet 

prioriteras. Det innebär att göra byggnaden så energieffektiv som möjligt och samtidigt ta hänsyn till 

allmänna förhållanden när det gäller inomhusklimatet för att undvika möjliga negativa effekter såsom 

otillfredsställande ventilation.  

 

 

   

Frågor med anledning av detta remissvar besvaras av:  

Erik Österlund, Svensk Ventilation, tfn 08-762 75 56 eller e-post erik.osterlund@svenskventilation.se  
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