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Remissvar ”Piska eller Morot – Boverkets utredning om energieffektivisering i 
byggnader (M2005:4831/Bo)” 
 
Svensk Ventilation, branschföreningen för Sveriges ventilationsföretag, lämnar härmed 
följande synpunkter på ovanstående utredning. 
 
Allmänt 
Svensk Ventilation ställer sig bakom de strävanden som har till syfte att på olika sätt minska 
energianvändningen i våra byggnader. Genom den utveckling som bedrivits av 
ventilationsbranschens företag finns idag mycket energisnåla produkter och system, som ger 
möjlighet till avsevärd minskning av energianvändningen oavsett byggnadstyp. 
 
Inneklimat, hälsa och energibesparing 
Ett av de enklaste sätten att spara energi är att minska eller stänga av ventilationen samtidigt 
som man tätar och isolerar byggnaden. Det var vad som hände under den tidigare energikrisen 
och resultatet blev också en närmast explosionsartad ökning av astma och allergier. 
Luftväxlingen i våra lokaler minskade drastiskt och minskningen kvarstår på alltför många 
håll fortfarande, vilket ”Värmlandsstudien” bl a visar. De allra flesta anmärkningarna vid 
dagens OVK-besiktningar gäller också för små luftmängder. 
 
Sambandet mellan bra inneklimat med frisk luft i tillräcklig mängd och god hälsa är idag med 
stor säkerhet fastslaget. Den stora pågående ”Värmlandsstudien”, med deltagande av en stor 
del av bl a Nordens expertis inom området, har klart bevisat sambandet. Det är nödvändigt att 
vi i alla lägen och i alla typer av lokaler och byggnader sörjer för god luftväxling, där dagens 
normkrav är ett absolut minimum. Dessa krav underskrids ofta i dagens byggnader och vi har 
bl a som en följd därav en mycket stark ökning av astma och allergier. 
 
Det är alltså mycket viktigt för folkhälsan att energisparåtgärder alltid kombineras med krav 
på inneklimat och luftväxling. En klassning av inneklimatet på samma sätt som 
energihushållningen skulle starkt uppmuntra till ett förbättrat inneklimat och folkhälsa. 
Myndighetskrav i kombination med marknadskrafter skulle få en avgörande inverkan på en 
förbättrad inomhusmiljö i våra byggnader. En förbättrad inomhusmiljö som medför friskare 
människor. Grunden för att klassificera inneklimatet återfinns i den föreslagna 
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Europastandarden för innemiljöfaktorer (CEN wi 31).  Den föreslagna standarden är redan nu 
föremål för en svensk översyn och bearbetning för att anpassas till svenska normer och krav. 
 
Tekniska åtgärder - sparpotential 
Många gånger framkommer ett motsatsförhållande mellan energihushållning och god 
ventilation. Det hävdas att ett ventilationssystem drar energi. I verkligen är det tvärtom. Ett 
väl utformat och fungerande ventilationssystem är avgörande för att man skall kunna hushålla 
med energi i byggnaden. Det visar inte minst de s.k. passivhusen som byggts i Sverige och i 
andra länder och där själva förutsättningen för deras låga energianvändning är ett välutrustat 
och väl fungerande ventilationssystem med energieffektiv värmeåtervinning försett med 
energieffektiva produkter. Verkningsgrader på över 80 % är möjliga att åstadkomma.  
Potentialen för att spara energi genom att återvinna värmen i frånluften i våra bostäder har av 
SP beräknats till 8,6 terawattimmar per år. Det är lika mycket som energin från två 
kärnkraftsreaktorer. Dessutom förbättras komfort och inneklimat. Sparpotentialen i andra 
typer av byggnader torde också vara avsevärd. 
 
Nybyggnad 
Vi tycker att ett stöd till dem som bygger bättre än BBR är en väl befogad åtgärd, som kan 
hjälpa till att ta fram och åskådliggöra goda lösningar med bra produkter och system. Viktigt 
är att stödet inte låses till vissa tekniska lösningar utan ser till energibesparingen totalt.  
 
Befintlig bebyggelse 
Vi ser stora möjligheter att utnyttja den kompetens som finns på många håll bland dem som 
arbetar med OVK-besiktningar. Med lämplig kompletteringsutbildning där så behövs torde 
avsevärda effektiviseringsvinster på flera sätt kunna nås. Det föreslagna stödet för en grundlig 
energi- och miljöutredning kan skynda på energieffektiviseringsarbetet och få det att övergå i 
en genomförandefas. Först då spar vi energi. 
 
Tillsyn och kontroll 
Vi stöder förslaget att personer, som certifierats för att utföra energideklarationer också skall 
kunna bli certifierade sakkunniga kontrollanter på energiområdet. Det kan inte nog betonas 
behovet av kompetens inom området. En bred syn på alla möjligheter till energieffektivisering 
för byggnader behövs samtidigt som klara krav och regler för ett bra inomhusklimat, som 
motverkar ohälsa, t ex astma och allergier, är nödvändigt. 
 
Styrmedel 
Åtgärder behövs så att inte energisparåtgärder leder till höjd fastighetsskatt, vilket de facto 
kraftigt motverkar genomförandet av de önskvärda energisparåtgärderna. 
 
Med vänlig hälsning 
Svensk Ventilation 
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