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Föreskrift § 
Allm råd 

Konsekvensutredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till 
ändring 

3 a § Sida 17 (4 Undantag från kravet på 
inspektion)  

Svensk Ventilation tycker att undanta-
get för byggnader som har fastighets-
automation ska gälla. För att undanta-
get ska gälla ska systemet för fastig-
hetsautomation ha de funktioner som 
finns beskrivna i tabell 1 och 2 i rap-
porten Inspektion av uppvärmnings-
system och luftkonditioneringssystem 
(Regeringsuppdrag till Boverket och 
Energimyndigheten).  
 
I en framtida revidering bör 
föreskrifterna även ställa krav på 
byggnaders uppkoppling för att 
möjliggöra fjärrstyrning och fjärröver-
vakning. 
 
Det verkar som om föreskriften saknar 
de övriga undantagen från kravet av 
inspektion och enbart har med undan-
taget gällande avtal om energiprestan-
da. Om de kraven ska gälla bör det 
också framgå av föreskriften. 

3 b §1 För att ett uppvärm-
nings- och luftkonditione-
ringssystem ska vara 
undantaget från 
inspektionsskyldighet enligt 
8 a § första stycket 1 förord-
ningen (2006:1592) om ener-
gideklaration för byggnader 
ska byggnaden där systemet 
finns vara utrustat med fas-
tighetsautomation. 
 
För lokalbyggnader ska sys-
temet för fastighets-
automation ha funktionerna: 
 
- Fortlöpande övervaka, re-
gistrera, analysera och göra 
det möjligt att anpassa ener-
gianvändningen. 
 
-Fastställa riktmärken för en 
byggnads energieffektivitet, 
upptäcka effektivitetsförlus-
ter i byggnadens instal-
lationssystem och informera 
den person som är ansvarig 
för anläggningarna eller för 
den tekniska fastighetsför-
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valtningen om möjligheter 
till förbättrad ener-
gieffektivitet. 
 
-Möjliggöra kommunikation 
med anslutna in-
stallationssystem i 
byggnader.  
 
För bostadsbyggnader ska 
systemet för 
fastighetsautomation ha 
funktionerna: 
 
-En funktion för kontinuerlig 
elektronisk övervakning som 
mäter systemets effektivitet 
och informerar byggnadens 
ägare eller förvaltare när ef-
fektiviteten sjunker väsentligt 
och när systemet kräver ser-
vice, och 
-Effektiva regleringsfunk-
tioner för att säkerställa 
optimal produktion, 
distribution, lagring och an-
vändning av energi. 

4 b § Bestämning av nominell 
effekt 

28 Svensk Ventilation anser att inspektio-
ner ska omfatta alla system med en no-
minell effekt större än 70 kW. Ingår 

Byggnadsägaren ska bestäm-
ma ett systems nominella ef-
fekt enligt 8 a § lagen 
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annan användning än termisk komfort 
så ska man inte göra reduktion för den-
na. 
 
Det är onödigt krångligt att ta bort an-
vändning som inte avser termisk kom-
fort. Det framgår inte heller av det 
allmänna rådet hur reduktionen ska 
göras. Det kan vara lämpligt att i 
inspektionsprotokollet ange vad sys-
temet försörjer. 

(2006:985) om energidekla-
ration för byggnader. I de fall 
systemet upprätthåller annan 
användning än den termiska 
komforten ska detta framgå. 
 
Allmänt råd  
Annan användning än 
termisk komfort kan till 
exempel vara uppvärmning 
av tappvarmvatten. 
 
Resterande text lika som i 
förslaget. 

    
    
    
    

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 


