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Remissvar gällande Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om energimätning i byggnader, BFS 2022:xx, med 
konsekvensutredning, dnr 3660/2021  

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. 

Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag och återförsäljare. 

Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer. Ventilations-

installationer omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations 

vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 
1 Författningsförslaget  
 
4 § Kriterier för undantag för teknisk genomförbarhet  

Svensk Ventilation tillstryker. Dock anser vi att byggnadsägaren ska vara skyldig 

att genomföra kostnadseffektiva energibesparande åtgärder om installation av 

system för individuell mätning och debitering inte är tekniskt genomförbart. 
 
6 § Kriterier för undantag för energieffektiviserande åtgärder 

Svensk Ventilation tillstryker. 

 

 

 

4 Boverkets förslag 
 
4.2.2 Undantag avseende IMD för uppvärmning 

Svensk Ventilation instämmer med Boverkets förslag att flerbostadshus med luftburen 

värme kan undantas från kravet på IMD värme. 

 

 

4.3.2 Angående flerbostadshus som redan har en låg innetemperatur 

Svensk Ventilation instämmer med Boverkets förslag att om den genomsnittliga 

lufttemperaturen i en byggnad under uppvärmningssäsong är lika med eller under 21 °C, 

kan det antas att installation av IMD inte har förutsättningar att vara lönsamt, även utan 

att det genomförs en lönsamhetsberäkning. 
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4.4.1 Vad innebär konkreta, planerade åtgärder? 

Tabell 1. Exempel på energieffektiviserande åtgärder 

Svensk Ventilation vill att tabellen även kompletteras med installation av FTX.  

Exempeltext: 

”Byte av ventilationssystem från självdrag eller frånluftssystem till ”Till- och 

frånluftssystem med värmeväxling (FTX)” 

 

 

 
7 Författningskommentarer 
 
7.1.4 Kriterier för undantag för teknisk genomförbarhet 
Svensk Ventilation instämmer. 
 
 
 
 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 

 

 

 

Britta Permats Andreas Martinsson 

VD Teknik och Miljöchef 
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