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ordnade miljökrav — genom enhetliga och förutsägbara byggregler.”
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Svensk Ventilation har gått igenom Byggkravsutredningens delbetänkande (SOU
2012:86), och tar ft5ljande ställning.

Svensk Ventilation är i princip för enhetliga krav över hela Sverige, och välkomnar
även de initiativ som pågår för att samordna kravnivåerna i Norden. Grundorsaken till
kommunernas initiativ på energiområdet är att våra nationella minimikrav flir energi-
hushållning är frånsprungna av den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Kommuner
na visar här ett mycket långsiktigt intresse för att fastighetsbeståndet ska vara attraktivt
och kostnadseffektivt över tid. De vill helt enkelt inte riskera att sitta med nybyggda hus
som slösar med energi helt i onödan. Detta gäller såväl kommunens egna fastigheter
som det privata beståndet.

• Svensk Ventilation är emot införandet av fbrbud mot kommunala särkrav. Vi
anser vidare att Boverkets krav om energihushållning bör skärpas till en nivå
där kommunala särkrav inte behöver uppstå.

• Svensk Ventilation känner inte igen de höga merkostnader på 10-15% som del-
betänkandet flitigt åberopar och baserar sina bedömningar på. Se vidare moti
vering och exempel nedan.

• Utredningen gör det allvarliga misstaget att bortse från driftskostnaderna och
därmed livscykelperspektivet. Detta gör att utredningen helt missar hållbarhets
aspekten för klimatmålen och kostnadseffektiviteten på lång sikt. Utredningens
perspektiv är tyvärr lägsta pris, när det i själva verket borde vara lägsta kostnad
sett över byggnadernas livslängd. Se vidare förklaring nedan.
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Merkostnader 1 byggskedet

Svensk Ventilation känner inte igen de höga merkostnader på 10-15% som delbetän
kandet flitigt åberopar och baserar sina bedömningar på. Enligt våra erfarenheter är
merkostnaderna betydligt lägre och i många fall fbrsumbara. Det är dessutom en allvar
lig inskränkning att bortse från installationskostnaderna, eftersom installationema står
fi5r en väsentlig del av byggkostnaden. Högre kostnader fi5r bättre klimatskal kan i
många fall uppvägas av lägre kostnader för installationer, genom att det helt enkelt inte
behövs så mycket värme i ett lågenergihus.

Skanska hävdar att de idag, efter genomgången lärprocess, inte har några merkostnader
för att bygga passivhus. Man har exempelvis byggt ett bostadshus med prefabricerad
betongstomme på Malmströmsgatan i Kinna till en merkostnad av noll procent. Skans
kas egen presentation av detta och flera andra exempel kan studeras via denna länk:
http://adobeconnect.skl.se/p5sfflc5dls2/?launcherfalse&fcsContent=true&pbMode=nor
mal

Exempel från fliljande bostadsbolag visar att merkostnadema i byggskedet blir 0-5% för
byggnader med energianvändning väsentligt lägre än BBR:s krav, men ändå högre än
passivhusnivå: Örebrobostäder, Gotlandshem, Boråsbostäder, Marks Bostäder, HFAB
Halmstad, Göteborgs Bostadsbolag, ByggVesta, HSB och Riksbyggen. Marcus Svens
son på ByggVesta hävdar att “vi hamnar på samma byggkostnad som för konventionellt
byggande”, och refererar till Hammarby Sjöstad, där man i efterhand har uppmätt 53 —

59 kWhJm2 under 2010/2011. Byggvestas kostnadskalkyl per lägenhet visas nedan.

Investering Tilluft merkostnad 15 kkr
Extra ytterväggsisolering 7 kkr
Mätning och debitering av tappvarmvatten 3 kkr
Mätning och debitering av värme 5 kkr
Gipsinklädnad av kanaler 3 kkr

Besparingar Inget radiatorsystem -31 kkr
Total 0 kkr

Förändring av drift och underh~lIskostnad 0 kkr
Energibesparing/lägenhet 4 kkr
Total besparing i DU-kostnader /Iägenhet/år 4 kkr

För passivhus visar andra exempel att merkostnaderna i byggskedet är 0-10%. Även här
kommer erfarenheterna från många bostadsbolag, t ex Finnvedsbostäder, Eksta Bo
stadsbolag, Alingsåshem, Roth Fastigheter, Orebrobostäder, Gotlandshem, Boråsbostä
der, Marks Bostäder och EFAB Halmstad.
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Driftkostnader

Vi gör samma bedömning som Ola Göransson, Miljödepartementet och Per Högström,
Näringsdepartementet, nämligen att “sänkta livscykelkostnader till fi5ljd av bättre ener
giprestanda (inte har) beaktats. Aktuella projekt med flerbostadshus visar att merkost
naden är noll eller balanseras av minskade driftkostnader fbr att nå nivåer pa ca två tred
jedelar av BBRs krav.” Båda departementen drar med andra ord slutsatsen att den opti
mala nivån för att bygga energieffektivt med avseende pa livscykelkostnad är 2/3 av
kravnivån i BBR.

Övriga synpunkter

Farhågan att kommunala särkrav skulle motverka fri rörlighet av byggprodukter är obe
fogad. Produkterna finns redan - byggnadens energiprestanda styrs i första hand av hur
man dimensionerar vid projekteringen, t ex isolertjocklek, lufthastighet etc.

Svensk tillverkningsindustri har stora framgångar som leverantörer inom energieffekti
viseringsområdet. Risken finns att utvecklingen flyttar till länder med mer offensiva
krav på energieffektivitet.

Kontaktperson: Erik Österlund
E-postadress: erik.osterlund@svenskventilationse
Telefon: 08 - 762 75 56
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