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Svensk Ventilations yttrande angáende investeringsstöd till
hyresbostäder, N2015/5139/PUB.

Svensk Ventilation ar en branschorganisation for ventilationsfOretag i Sverige.
Medlemmarna är tiliverkare, installatOrer, servicefOretag, âterfOrsäljare och
konsulter. Tillsammans sysselsatter vâra medlemsfOretag cirka 10 000 personer
och omsätter ca 14,5 rniljarder kronor per r i Sverige. Svensk Ventilations
vision ar ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat fOr alla.

Svensk Ventilations yttrande

Svensk Ventilation anser att vi har en dâligt fungerande bostadsrnarknad med en stor
brist pa bostäder i rnänga av landets kommuner. I en väl fungerande marknad behOver
man inte subventioner eller stod men vi ser hur bristen pa bostäder är mycket stor och
till och med iir ett hinder fOr landets tillväxt och utveckling. Människor kan inte flytta
dit arbeten och utbildningsmojligheter finns.

Vi ser inte att det fOreslagna investeringsstOdet kan ge nâgon stOrre negativ effekt pa
marknaden i den foreslagna utformningen men vi viii samtidigt understryka behovet
av att parallelit arbeta fram en politik som ger oss en lângsiktig bostadsfOrsOrjning.

Vi har dock granskat remissforslagets energikrav och funnit att ambitionen att koppla
energikraven till investeringsbidragen är rätt tänkt, men med nuvarande utforrnning
finns en risk att det inte leder till den hâllbara utveckling som man Onskar.

Se foijande berakningsexempel, härntat fran Sveriges centrum for nollenergthus:
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Beräknad energi for alternativa systemutformningar, men samma ktimatskal
Exempel 1.
Ett flerbostadshus med ett enkek ventilationssystem utan âtervinning och ett ldimatskal utan tithetskrav
med U11- värdet 0,36 (W/K, m2 omsi) bar for Stockholrnsregionen kalkylerats fä ett netto värmebehov
pa 78 kWhJm2, varmvatten 25 kWhJm2 (Svehy) och ca 10 kWh/m2 fastighetseL Dvs summa 113
kWh/m2 rietto energi, vilket ocksa skulle bli kept energi om byggnaden fjärrvärms.
En franluftsvarmepump ansluts sorn utvinner viirme ur frãnluften och sorn producerar
1agtemperaturvirme och fOrvärmer varmvatten. Denna kan enligt leverantOren ha en ürsväriuefaktor pa
4,4. Detta under forutsattning att varmvatten eftervärms till en hogre temperatur med fjärrvärme och att
fjärrvärme spetsar även uppvärmningsenergi nar det blir kallare. Genom att dimensionera
varmepumpen till max 10 W/m2 axeleffekt kommer byggnaden enligt BBR inte idassas sorn elvärmd
trots att den huvudsakligen kommer kopa elenergi. Med denna losning hamnar kept energi pa 62
kWh/m2.

Exempel 2.
Samma byggnad, men med bättre täthet forses med ett FIX-system som ãtervinner värrne ur frünluft
och med enbart ijarrvarme kommer kept energi uppga till 64 kWlVm2 (20 % bättre an BBR) och ett
värmeeffektbehov vid dirnensionerande utetemperatur (belastning pa yttre system) hamnar pa halva
nivãnjfrex 1.

Exempel 3.
Orn fjärrvärme i exempel 2 ersätts med en bergvarmepurnp som utvinner solvärme ur berget sâ stannar
kept energi pa 27 kWh/m2 (46 % bättre an BBR)

Systemaltemativ I med frânluftsvarrnepurnp och fjarrvarmespets är det sämsta valet
utifràn ett systernperspektiv (energi- och rniljOperspektiv), men blir det naturliga valet
for byggare sorn inte har erfarenhet av FTX-system eller inte hinner anpassa sin
produktion som i mänga fall redan ar systemprojekterad (kanske sedan ir tilibaka).

Systemalternativ 3 med en bergvarrnepump och FIX blir det bästa valet fOr
byggherren, eftersorn man dä âtnj titer det utOkade stOdet. Utifrân ett systemperspektiv
är detta alternativ sämre an systemalternativ 2 med fjarrvarmeanslutning.

Vem kommer att välja systemalternativ 2 med dessa konsekvenser?

Fràgor med anledning av detta remissvar kan ställas till:
Britta Permats e-post britta. perrnats@svenskventilation.se, tel 08 - 762 75 53
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