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Föreskrift § 

Allm råd 
Konsekvensutredning 

(sida) 
Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

  Generella kommentarer. Svensk Ventilation anser 
att det är mycket bra och viktigt att det läggs fokus 
på energimätning i byggnader.  
 
Den förordning (2014:318) som ligger till grund för 
dessa föreskrifter och allmänna råd om 
energimätning anger att IMD ska installeras för 
värme och varmvatten där det är tekniskt möjligt 
och ekonomiskt lönsamt. Vi anser att det är en 
oklok åtgärd att installera IMD för värme eftersom 
det är svårt att uppnå en rättvis debitering av värme 
i ett flerbostadshus.  

 
 

4 § Kriterier för 
teknisk 
genomförbarhet 

 Det kan finnas situationer där IMD inte är tekniskt 
genomförbart. För dessa situationer anser vi att man 
ska ställa krav på att byggnadsägaren ska 
genomföra energibesparande åtgärder.  

Komplettera sista stycket med följande mening: 
Byggnadsägaren är skyldig att genomföra 
kostnadseffektiva energibesparande åtgärder om 
installation av system för individuell mätning och 
debitering inte är tekniskt genomförbart. 

§ 6, Kriterier för 
energieffektiviserande 
åtgärder 

 Kriterier för energieffektiviserande åtgärder. Det är 
mycket bra att det finns en tidsram för när åt-
gärderna ska vara genomförda. Det är viktigt att 
byggnadsägaren kan redovisa att åtgärder har 
genomförts så att energiprestanda har sjunkit under 
de värden som är angivna i §3.  

Vi anser att energideklarationen bör kunna 
utvecklas så att den kan användas för att verifiera 
att energieffektiviserande åtgärder har genomförts. 
Komplettera med följande mening: 
Byggnadsägaren ska kunna styrka att åtgärderna har 
genomförts och kunna verifiera att byggnaden inte 
längre omfattas av krav enligt 3 § förordningen om 
energimätning i byggnader. Verifiering ska ske 
genom att upprätta en ny energideklaration utan 
krav på platsbesök. 

 


