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Förord 
Detta arbete handlar om hur det fungerar att utföra energideklaration. 
Boverket samt andra representanter från staten har tagit fram riktlinjerna hur det ska gå till 
teoretiskt, hur går det till praktiskt? 
Vad tycker de certifierade energiexperterna om den och vad tycker fastighetsägarna om den? 
 
Ett stort tack till alla de som ställt upp och låtit sig intervjuas, framför allt energiexperterna 
som berättat hur det fungerar med energideklarationen 
 
Tack till Stig Gabrielsson och Bror-Egon Johansson på Stadsbyggnadskontoret i Borås som 
hjälpte mig i gång med arbetet. 
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Abstract 

The energy declaration was implemented from the turn of the year 08/09. The opinion of the 
outcome differs, but most people are positive and consider it as good thing. 

There has although been, and still are, some question marks around it that still hasn’t been 
straitened out. It will probably improve even further as time goes by and it get’s more 
established in the real estate business. In general, the bigger real estate companies have there 
own goals set for energy consumption and are relatively skilled in the field of energy. Smaller 
real estate companies tend to be less positive to the declaration, since they often see no other 
advantages that to fulfil the legal demands. 

Most of the facts are collected from the interviews with landlords and energy experts. These 
can be found in whole in the written composition. 

The purpose has been to understand the declaration, what the experience has been and what 
people the have performed it have to say 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 



Sammanfattning 
Energideklarationen började gälla fullt ut vid årsskiftet 08/09. Hur det fungerar med den och 
folks uppfattningar går isär lite. Men de flesta är positiva till denna och är överens om att det 
är en bra sak. Dock så har det och finns fortfarande lite frågetecken kring denna som ännu inte 
rättats till. Den kommer antagligen att bli ännu bättre under tidens gång när den är mer 
etablerad i fastighetsbranschen. De större bostadsföretagen har oftast ett eget mål med sin 
energiförbrukning och är relativt kunniga inom energi. De mindre fastighetsägarna är väl de 
som är minst positiva till energideklarationen, detta på grund av att de sällan ser någon 
mening med den annat än att lagen kräver det. 
 
Jag har byggt mestadels mitt faktaunderlag på intervjuerna med fastighetsägare och 
energiexperter som ni kan läsa i sin helhet i uppsatsen. 
Syftet har ju varit att ta reda på vad detta är för något och hur det fungerar praktiskt och vad 
folk som fått energideklarationen utförd har att säga. 
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1. Inledning 
 
1.2 Bakgrund 
Den 16 december 2002 antogs ett EU-direktiv av EU: s energimyndighet som ligger till grund 
för energideklarationen. Detta direktiv skulle ställa krav på byggnaders energieffektivitet. 
Att direktivet antogs berodde på en rad omständigheter. Vid denna tid så steg oljepriset 
kraftigt samtidigt som efterfrågan från övriga världen steg.  
Även det så kallade Kyoto protokollet påverkade för att i Kyotoprotokollet står det nämligen 
att världen ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Växthusgaserna det handlar om är bland 
annat koldioxid. Denna växthusgas är ett utsläpp som orsakas av vårt användande av fossilt 
bränsle, till exempel våran eldningsolja. Andra växthusgaser är HFC-föreningar, FC-
föreningar, Svavelhexafluorid, Metan och Dikväveoxid. Alla dessa ämnen släpps ut av dagens 
teknologi. Skövlingen av våran regnskog påverkar också vårt klimat främst genom att vi tar 
bort det som omvandlar koldioxiden. Alla dessa utsläpp av dessa gaser skulle sänkas enligt 
Kyoto protokollet. Utsläppen skulle enligt protokollet sänkas med 8 % i Europa och 6 % i 
Japan baserat på 1990 års utsläpp. Dessa skulle sänkas fram till perioden 2008-2012.  
Alltså det största skälet till EU: s direktiv var att detta var en del av ett handlingsprogram för 
att följa Kyoto protokollet. EU: s direktiv sa också att detta bör stå med i de politiska 
programmen för varje land för att uppfylla Kyoto protokollet. Syftet med direktivet är att 
främja en kostnadseffektiv förbättring av energiprestanda i byggnader. Denna skulle också ta 
hänsyn till vart i Europa byggnaden låg beroende på klimatet. 
 
Detta direktiv fastställer följande: 

• Tillämpning av minimikrav på nya byggnaders Energiprestanda 
• Tillämpning av äldre byggnaders energiprestanda i samband med större renoveringar 

av dessa.  
• Energicertifiering av byggnader i form av ett protokoll. 
• Den allmänna beräkningsmetodiken för att räkna ut energiåtgången i den integrerade 

byggnadens energiprestanda. 
• Regelbundna kontroller av värmepannan och luft konditionerings system i byggnaden 

samt en bedömning av dessa. 
 
Sveriges dåvarande regering startade år 2004 en utredning för att utforma ett lagförslag utifrån 
EU: s energidirektiv. Sedan utifrån lagen så utformade man den så kallade 
energideklarationen och hur den skulle se ut och genomföras. Denna utredning startade år 
2005 och lades senare samma år ut på remiss. 
Denna lag trädde i sin fulla kraft första oktober 2006. Lagen sade att byggnader skulle 
energibesiktigas såväl gamla som nya. Energideklarationens uppgift var att visa uppgifter om 
byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Detta skulle gälla vid byggnadsförsäljning, 
uthyrning av byggnader och nybyggnationer utav byggnader. Ägaren i sin tur tar fram 
uppgifter om hur energieffektiv fastigheten är. Man får även råd om vilka förbättringar man 
kan göra för att få den ännu mer kostnadseffektiv och energisnål. Lagens så kallade 
övergångsbestämmelser skulle gälla fram till och med den sista december 2008. Därefter 
skulle alla lokaler i den offentliga verksamheten, byggnader med nyttjanderätt, och de så 
kallade flerbostadshus, var deklarerade. Övriga byggnader skulle därefter börja deklareras.  
Samtidigt som lagen klubbades igenom lade regeringen fram en förordning som senare trädde 
i full kraft den första februari 2007. Denna förordning gjorde så att Boverket blev ansvariga 
för ett register där energideklarationen skulle existera. Boverket fick också lägga fram 
föreskrifter på hur man skulle energideklarera, vem som skulle anses vara energiexpert och så 
vidare. Även hur man skulle tillämpa energideklarationen i verkligheten. 
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Energideklarationen ska utföras av en så kallad energiexpert som har särskilda kunskaper.  
Denna energiexpert ska ha särskilda kunskaper om inomhusmiljöer och energianvändning i 
dessa inomhusmiljöer. Energiexperten måste vara certifierad och företaget som individen 
jobbar på måste vara ackrediterade av ett kontrollorgan. Företaget är detta om en person i 
arbetsledande ställning är ackrediterad av Swedac. Om man förenklar uttrycken i lagstiftning 
om vad energideklarationen ska innehålla så står det följande: 
 

• Den mängd energi som behövs för att byggnaden ska fungera. 
• Att den så kallade OVK har genomförts i byggnaden.(OVK= Obligatorisk 

ventilations kontroll)  
• Om det genomförts någon så kallad Radonmätning i byggnaden. 
• Ett referensvärde från en liknande byggnaden där man kan jämföra 

energikonsumtionen från den egna byggnadens energikonsumtion mot den andra 
byggnadens konsumtion. 

• Att energideklarationen ska visa lämpliga energieffektivitetsförbättringar över 
byggnaden för att sänka energiförbrukningen. 

 
Dock så visade det sig att det inte var det lättaste att finna så pass många energiexperter som 
kunde tillräckligt om inomhusmiljö och dess energianvändning, oftast har de 
spetskompetenser dock utan bredd. Därför har det tagit relativt lång tid att utbilda dem samt 
att det varit en stor kostnad för mindre företag att ta. Detta gjorde att det fanns vissa företag 
som tvekade om att genomföra detta då det kostar allt för mycket att utbilda experterna och nå 
upp till de krav som ställs för att få tillstånd att energideklarera byggnader.  
Ackrediteringsorganet Swedac behövde ha tid att ta fram material som skulle utbilda 
energiexperterna till duktiga energibesiktningsexperter.  
Boverket märkte att tidsramarna inte skulle hålla sig inom övergångsbestämmelserna och 
skickade redan under hösten 2008 ut ett informationsbrev till de tillsyningsansvariga på 
kommunerna runt om i landet om detta. I detta brev stod det att de rekommenderade 
kommunerna att undvika vitesförelägganden tills vidare, de rekommenderade dem att säga till 
de fastighetsägare som inte energideklarerat att ha beställt en besiktning av fastigheten av en 
ackrediterad firma som energideklarerar byggnader samt få en verifiering att de beställt den 
som de sen kan visa upp för kommunens tillsyningsansvarige. 
Dock så är energideklarationen inne i en ny övergångsperiod då Boverket den första februari 
2009 införde en ny regel som delade in Sverige i tre olika zoner mot dagens två. Detta innebar 
också att kraven på energihushållningen skärptes ytterliggare. Dock så får man använda de 
äldre reglerna fram till och med sista december 2009. De nya reglerna i BBR gäller endast nya 
producerade villor vilket inte påverkar de äldre byggnaderna om man inte skall förändra den. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur det fungerar praktiskt att göra en 
energideklaration. Boverket har lagt fram sina riktlinjer och föreskrifter om hur man skall 
genomföra energideklarationen dock är det i teorin och det är inte alltid som det som fungerar 
i teorin fungerar i den praktiska verkligheten. Vad tycker dessa energiexperter om denna 
energideklaration mer än att den ger dem mer jobb? Vad tycker fastighetsägarna om denna 
nya börda som kräver mer utgifter i form av betalning till energikonsult och mer arbete i form 
av framtagande av material till energikonsulten. 
 
1.3 Metod 
Metoden jag tänkt använda är att genom Boverket få fram namn på fastighetsägare som fått 
sina byggnader energideklarerade. Dessa ska jag sedan intervjua och få deras svar och tankar 
om energideklarationen. Under samma period ska jag samtidigt intervjua de experter på ämnet 
nämligen de så kallade energiexperterna som dagligen håller på att utföra dessa 
energideklarationer om hur de känner om denna produkt annat än att den förser dem med 
jobb, det är faktiskt de som bör ha mest att säga om denna sak. Därefter bör jag ha fått 
tillräckligt med kommentarer och svar på mina frågor att jag kan sammanställa svaren till ett 
resultat där jag även kan redovisa mina egna åsikter om energideklarationen efter att ha 
intervjuat alla dessa människor. Jag ska även läsa den litteratur som handlar om 
energideklarationen och energihushållningen. På detta sätt får jag fram det 
förfrågningsunderlag som jag kan ställa på de intervjuer jag ska göra med folk. En pratsund 
med tillsyningsenheten i Borås bör jag också genomföra då dessa också bör ha information 
och annat underlag som jag kan fråga energiexperter och fastighetsägare. 
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2. Svar på frågor som ställts till fastighetsägare/förvaltare 
 
2.1 En intervju med Dan Axelsson, driftingenjör på AB Bostäder i Borås 
 

1. Vad tyckte ni om Energideklarationen innan? 
Han berättade att innan de deklarerat sina byggnader så såg han detta som ett 
myndighetskrav utan ekonomisk vinning.  
 
2. Tyckte du att det var givande för er del? 
Det har varit givande med att framför allt energiexperter utifrån har tittat på 
fastighetsbeståndet då man får lite andra synsätt på energiåtgången och åtgärder man kan 
göra. De var relativt tidiga med sin deklaration och var tidigt ute och valde en konsult de 
skulle använda sig av. Bland annat så berättade han att de har ett antal större tvättstugor 
som ligger nära varandra som energikonsulten föreslog att de kunde ha spillvattnet som 
uppvärmning. 
 
3. Tror du att ni kommer att genomföra några av dessa förbättringar som 

energiexperten föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
Det kommer de att göra, övergripande så har AB Bostäder i Borås cirka 274 byggnader 
som de energibesiktigade. Dock så var de som sagt tidigt ute vilket gjorde att de hade ett 
nära samarbete med framför allt energiexperten i form av att de i princip fyllde i 
blanketterna själva tack vare att de har så pass bra koll på deras energiförbrukning med 
kontrolleringar varje månad. Det gjorde att de delade in olika byggnader i olika färger 
med deras energiförbrukning som grund. En färg var röd, denna färg var de byggnader 
som kontrollerades av energiexperten i form av en besiktning. Då fick man förslag på 
förbättringar på vad man kan göra för att sänka energikonsumtionen. Det var förslag på 
justering av fläktar osv. De förslag som de fått har de lagt i en så kallad grovkalkyl som de 
antagligen genomför undan för undan. Sedan så arbetar de med skalen på husen vilket gör 
att de bland annat byter fönster på husen till energiglas som sänker u-värdena på 
fönstrerna samt att det bidrar till en kanske lite tystare bostad eller lokal. 
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat ni räknat med? 
Ja av de förslag var det de flesta som de tänkt på. Men då skall man tänka på att AB 
Bostäder i Borås har 4 maskinister anställda som sysslar med sådana här saker varje dag. 
Sedan så har energifrågorna alltid arbetats med mycket inom AB Bostäder i Borås. Dock 
så fanns det ju vissa saker som de inte tänkt på till exempel som det förslaget om 
tvättstugornas vatten.  
 
5. Nu när ni fått energideklarationen klar, har synen på denna förändrats? 
Synen har förändrats positivt till att vara betydligt mer positivt inställd till denna. Vi har 
skapat en grovkalkyl på 30 miljoner netto som förbättringarna som energideklarationen 
visat vad vi kan förbättra . Alla dessa kanske inte blir av på grund av att service och 
reparations arbeten blir för svåra att genomföra då vi har många fastigheter.  
 
6. Hur lång tid tog energideklarationen för er från beställning till avslut? 
Det tog cirka ett år, då det trots allt är 274 byggnader som energideklarerades. I och för sig 
så gjorde AB Bostäder mycket av arbetet själva men för att vara säkra på att de gjorde rätt 
så använde de sig av ett pilot område där de kontrollerades så de gjorde rätt. Sedan 
fortsatte de som de gjort från början. 
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7. Hur hade ni förberett er på energibesiktningen? Ex ritningar, osv.? 
AB Bostäder i Borås gjorde så eftersom de både hade lokaler och bostäder så behövde de 
en gemensam temp nämligen atemp. Då fick de samma temperaturer och behövde inte 
skilja olika ytor åt utan kunde räkna ut allt relativt enkelt. Detta tack vare att de har väldigt 
bra kontroll av energin i sina byggnader där de gör uppföljningar varje månad på både 
vatten och el förbrukning. Ritningarna som behövdes fanns ju digitalt så dessa var det inga 
problem med att ta fram. 
 
8. Har ni jobbat aktivt med energifrågor innan energideklarationen? 
Ja detta har du redan märkt att de ständigt gör förbättringar. 
 
9. Om ja på fråga 8 hur märktes detta av? Fick ni några reaktioner från de boende 

i husen? 
Reaktioner får man alltid men det tyder ju på att man gör något och man försöker ständigt 
förbättra saker och ting. AB Bostäder i Borås har inskrivna i sina avtal att de ska ha en 
temperatur inne på 21grader, därför finns det inte så mycket att säga, är det 21 grader så är 
det. Sedan är det lite olika då om man har hörnlägenheter och sådant då kylan påverkar 
mer där än vad den gör exempelvis en lägenhet med bara en yttersida i stället för två eller 
tre. 
 
10. De förbättringsalternativen de föreslog är det några förslag på förbättringar ni 

tänkt på innan? 
Ja de flesta då de arbetar relativt mycket med energifrågor som du läst innan. Med 
energideklarationen så var de 5 stycken energiexperter som arbetade med att deklarera 
dessa byggnader. 
 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Ja stenkoll, det är ju kontroller varje månad. 
 
12. Hur uppdaterad är du/ni på energifrågor, jag menar det kommer ju nya 

lösningar och uppfinningar hela tiden? 
De allmännyttiga företagen har ett bra nätverk där de diskuterar sådana här saker, dels 
byter de erfarenheter sedan så diskuteras nya saker på marknaden. Just på AB Bostäder i 
Borås har man i dagarna fått in en rapport från en konsult angående ljuset i deras 
byggnader och områden. Detta är något som det verkar ligga i startgroparna att slå igenom 
för att sänka energiförbrukning på lampor osv. Sedan kommer det nya funktioner på luft 
värmesidan och sådana saker hela tiden. AB Bostäder har satt in digitala 
justeringsanordningar som ska sköta värme osv. och göra det mer lätt övervakat över hela 
fastighetsbestånden. 
 
13. Använder ni certifieringar och annat i marknadsföringen när ni hyr ut 

lägenheter? 
Nej det gör de inte än, dock så gör de mycket i det tysta. De gör allt som myndigheterna 
kräver till exempel OVK, Radon mätning och energideklarationen. SABO har en så kallad 
energiutmaning där 78 stycken olika allmännyttiga bostadsföretag har gått in i en tävling. 
Där tävlar de med 2006 års värden att sänka energiförbrukningen med 20 % fram till år 
2016. Denna utmaning är ett bidrag från de allmännyttiga bostadsföretagen för att försöka 
följa Kyotoprotokollet som jag beskrivit tidigare. 
 
 

 5



14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 
fastigheten? 

Fastigheterna är ju relativt gamla, i alla fall de flesta av dem och relativt dåligt 
underhållna dock sker det ju förbättringar hela tiden av dem. Hyresgäster är ju inte alltid 
så kunniga när det gäller energifrågor. Och när det inte kostar något så bryr de sig inte 
heller. Sedan är brister i kommunikation något som också påverkar. Nu startar en ny 
”renovering” där AB Bostäder sätter in elmätare i 660 lägenheter på så viss så får de 
boende en egen koll på elförbrukningen när de får betala för den el de gör åt på vitvaror 
osv. AB bostäder står ju för uppvärmningen men det andra får hyresgästen betala.  
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något miljömål? 
Ja det har de 20 % som ett led i energiutmaningen. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
De använder mestadels vattenburen värme. Denna värme kommer med 99,9 % ifrån vårt 
fjärrvärme system. Denna fjärrvärme kommer ju från avfallsförbränningen på Borås 
energi där de förbränner våra sopor, dock så används olja som spetsvärme än så länge tills 
den nya ackumulatortanken är på plats är det tänkt. Detta är dock ingenting som AB 
Bostäder i Borås kan påverka. 
 
17. Tycker ni som fastighetsägare att ni är energieffektiva? 
Ja men det kan bli bättre, vi jobbar på det hela tiden för förbättringen och detta är 
teknikens framfart som ligger till grund för förbättringar och erfarenheter. Dock så är det 
låga krav ställda på byggnaderna angående energiförbrukningen. 

 
2.2 En intervju med Maaret Jakobsson ordförande för Bostadsrättsföreningen 
Broskskivlingen nr 1 
 

1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Det är någonting som måste göras enligt de lagar som finns. Det är någonting som 
”storebror” genomfört för att få mer fakta att införa nya lagar till. 
 
2. Tycker du att det var givande för din del? 
Vi är nöjda med att den är gjord men på grund av att vi ännu inte pratat med 
energiexperten som genomfört energideklarationen så har vi inte gjort någon utvärdering. 
Och inte heller fått reda på de energieffektiva åtgärder som energiexperten ska föreslå. 
 
3. Tror du att ni kommer att genomföra någon eller några av de förbättringar som 

energiexperten föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande?  
Detta kommer vi självklart att göra, dels så sänker vi energiförbrukningen men också 
driftkostnaden vilket gör att det blir billigare att driva huset i framtiden. Dock är det ju så 
också att dessa åtgärder kostar en del också så vi får se hur ekonomiskt hållbart detta är. 
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4. Kom energiexperten fram till ett resultat som ni räknat med? 
Jag hade trott att huset skulle vara sämre, du förstår att huset är över 50år gammalt så det 
var positivt att det var åt det hållet. Sedan fick vi reda på att man skall göra en OVK 
(Obligatorisk ventilations kontroll). Detta visste vi inte innan så det har vi beställt en 
besiktning av. (Detta kollades senare upp och då visade det sig att en OVK-kontroll 
faktiskt genomförts i byggnaden 1998-04-28) 
 
5. Nu när energideklarationen är klar, har synen på denna då ändrats? 
Nej jag tycker fortfarande att det är så att det är storebror som vill se dig, för att kunna 
skapa nya regler. Men det är klart denna kan behövas och det är positivt att man kan sänka 
energiförbrukningen med denna. 
 
6. Hur länge var det ungefär från det att ni beställde energideklarationen till den 

var utförd? 
Vi var ute relativt tidigt redan på sommaren 2008 och hade den klar strax efter sommaren 
så det tog cirka 3 månader från början till slut. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex ritningar osv.  
Ärligt talar så hade vi själva inte behövt förberedda oss då bostadsrättsföreningens revisor 
ordnade det mesta. Ritningar för huset finns inte för hela huset inte ens på kommunen. 
Utan vid underhållsarbete har det fått improviseras. 
 
8. Har ni innan detta jobbar aktivt med energifrågor? Exempelvis förbättringar 

osv. 
Vi har bytt våra vattenmätare vilket gjorde att vi sänkte vår vattenförbrukning med cirka 
50 %. Vi har även gått ifrån vanliga lampor till de så kallade låg 
energiförbrukningslamporna.  
 
9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av, Fick ni några reaktioner från de boende 

i huset? 
Ja dessa förbättringar som vi genomförde var uppskattat från dem som kom på vårt 
årsmöte.  
 
10. De förbättringsalternativ som energiexperten föreslog, är det några saker du 

tänkt på innan? 
På grund av att vi inte pratat med denne ännu så kan jag inte ge något svar på denna fråga. 

 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Det har väl inte varit någon större kontroll på detta innan, men vi har sett på kostnaderna 
på huset hur vi ligger i förbrukningen osv. 
 
12. Hur uppdaterad är du på energifrågor?, jag menar det kommer ut nya lösningar 

och saker hela tiden. 
Jag tycker väl att jag har relativt bra kontroll på vad som finns och kommer ut på 
marknaden. Jag läser ju i dagspressen och i kundtidningar som jag får. Vi har ju även gjort 
renoveringar och då har jag ju läst på innan om dessa för att förstå anbuden och så vidare. 
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13. Använder ni certifieringar och sådant i marknadsföringen när ni säljer någon 
lägenhet? 

Det är så här att i våra hus bor många gamla så vi har faktiskt inte behövt sälja någon 
ännu. Och de unga som bor här bor faktiskt kvar under en längre period.  
 
14. Har du som ordförande i föreningen någon aning om hur energiförbrukningen 

är i huset? 
Jag är själv relativt energisnål av mig och jag tror att detta präglar mitt arbete i föreningen. 
Sedan så har vi även renoverat en hel del olika saker de senaste åren, vi har renoverat 
taket, gjort en stamrenovering, radonmätningar och byt vattenledningar. 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Vi arbetar ständigt med förbättringar i föreningen och som jag nämnt tidigare så är jag 
ordförande och själv relativt energi hushållssam. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Fjärrvärme och detta har vi gjort länge, så länge jag bott här och det är över tolv år sedan 
jag flyttade hit. 
 
17. Tycker du som ordförande i föreningen att ni är energieffektiva? 
Ja det tycker jag är vi arbetar ju ständigt med förbättringar. Nu är det sopsorteringen som 
är på agendan. Då vi som sagt har många gamla i huset som inte orkar själva att ta sig till 
återvinningscentralerna runt om Borås, så har vi förmått kommunen att ta hand om det 
från gården. Detta är ju relativt positivt ur miljösynpunkt då vi sparar in många extra resor 
för detta. 

 
2.3 Intervju med Niclas Engström Förvaltare Västfastigheter 
 
1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Anledningen med energideklarationen är bra, men det krävs ekonomiska resurser om man ska 
få ut något av det. 
 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Vi arbetar sedan tidigare med energianalyser, för oss är detta inget nytt, men det har skapat en 
gemensam drivkraft som gjort arbetet lite lättare  
 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 
föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
På Alingsås lasarett har vi redan startat ett energibesparingsprojekt som baseras på åtgärder 
från energideklarationen, vi investerar 6500 000kr, och räknar med en besparing på ca 1400 
MWh/år om ca 3år. 
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
Vi har ganska bra kunskap om våra fastigheter men ändå visar besiktningarna på mer 
potential än vad vi själva trott. 
5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen ändrats? 
nej 
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6. Hur länge var ungefär var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
Vi har ca 700 000m2 sjukhus och arbetet pågår fortfarande och vi räknar med från första 
fastigheten till sista att tiden blir ca 2år. 
 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Vi har hjälpt besiktningsmannen med ytor, ritningar och energistatistik i ganska stor 
omfattning för att de ska kunna koncentrera sig på själva besiktningen. 
 
8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? Exempelvis förbättringar, osv. 
Vi arbetar hela tiden långsiktigt med energiarbetet, vi har måltal varje år dit vi ska nå för våra 
fastigheter. 
 
9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av?, Fick ni några reaktioner från de boende i 
huset?  
Är ju som sagt sjukhus och liknande så det finns ju inga direkt boende 
 
10. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 
förbättringar du tänkt på innan? 
Ja, det är inga nyheter, däremot visar besiktningarna att driftoptimering av anläggningarna ger 
mer än man trott., 
 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Vi mäter i olika grad på våra sjukhus, vissa mer vissa mindre men vi rapporterar in 
förbrukningen i vårt energiuppföljningssystem varje månad 
 
12. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , Jag menar det kommer nya lösningar och 
saker hela tiden. 
Vi jobbar hela tiden med utveckling. Det vi jobbar mycket med just nu är belysning, 
solenergi, nya typer av återvinningar m.m. 
 
13. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en ny 
lägenhet? 
Nej 
 
14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 
fastigheten? 
Ja 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 
energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Ja vi har måltal 3 år framåt där vi beskriver varje år hur mycket vi ska sänka förbrukningen 
och hur vi ska göra det i handlingsplaner. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Fjärrvärme 
 
17. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
ja 
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2.4 En intervju med Magnus Pettersson, Fastighetsförvaltare Caroli kyrkan 
 
1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Syftet med energideklarationen är bra det är lätt för oss att bli hemmablinda. Det som är lite 
sämre med den här energideklarationen är att det inte finns några krav på de förbättringar 
som föreslagits. 
 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Nja vi hade relativt låg energiförbrukning redan innan energideklarationen gjordes, dock så 
var det en förbättring som gör att vi redan inom ett år tjänat in de pengar som 
energideklarationen kostade att göra. 
 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 
föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
Ja vissa av förbättringarna är redan gjorda till exempel så kunde vi sänka vår kapacitet av 
fjärrvärme intag med lite injusteringar. Sedan ska vi byta ut vissa saker när de är förbrukade 
dock så är det inte lönsamt än för vår del att byta dem nu.  
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
På ett sätt, och det var bara för att vi låg så pass lågt i vår energiförbrukning. Detta visste vi 
sen tidigare på grund av de kontroller som vi gör varje månad. Sedan så sköter vi vår värme 
med datorer mestadels. 
 
5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen ändrats? 
Nej det har den inte, risken finns att den här deklarationen blir en pappersprodukt som enbart 
ska göras för att följa lagen.  
 
6. Hur länge var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
När jag beställde den första deklarationen för att se hur olika företag gjorde så tog Borås 
Energi och Miljö 3 veckor på sig. Detta var en av deras första energideklarationer så vi var 
väldigt tidigt ute. Sedan hade vi ett annat bolag också som tog ungefär likvärdig tid på sig. 
Dock så har vi beställt energideklarationer på våra andra byggnader också och det arbetet fick 
även nu Borås Energi och Miljö. Denna besiktning beställde jag i december och de skulle 
deklareras i April/Maj någon gång. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Inte mycket, jag fick en lapp där det stod lite uppgifter jag skulle svara på som jag 
genomförde relativt snabbt. Sedan så fick de statistik som de efterfrågade i form av flöden för 
fjärrvärme bland annat. Den andra firman som vi prövade med, vi var också bland deras första 
kunder skulle ha svar på ett 25 sidors frågeformulär. Detta blev jag varnad för av deras 
energiexpert. Så denna svarade jag inte helt på för det hade tagit väldigt lång tid. Sedan är det 
ju också vad man gör den till, vi tar den på allvar och får en riktig rapport av Borås Energi och 
Miljös energiexpert. 
 
8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? Exempelvis förbättringar, osv. 
Vi har varit rätt så flitiga med framförallt styrning av systemen, som gjort att vi fått låg 
energiförbrukning. Detta styrs som sagt från datorer och på så viss så får vi svar direkt på vad 
vi gör. 
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9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av?, Fick ni några reaktioner från de boende i 
huset? 
Folk som befinner sig i husen märker ju om man sänker temperaturen men vi har alltid 20 
grader varmt i våra byggnader. Sedan beror det på vilka tider folk är i byggnaderna då det 
styrs med tider hur ventilationsanläggningen justerar värmetillförsel.  
 
10. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 
förbättringar du tänkt på innan? 
Det är det eftersom vi läser av energiförbrukningen varje månad så svar ja. Sedan så var det 
kanske inte alltid de saker som vi tänkt på men det mesta.  
 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Svar ja läs ovanför så förstår du svaret. 
 
12. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , Jag menar det kommer ju nya lösningar 
och saker hela tiden. 
Jag är rätt så bra uppdaterad då jag jämför med andra kyrkor och diskuterar med andra 
fastighetschefer. Sedan så går vi på olika möten där Borås Energi och Miljö informerar om 
energifrågor. Så på detta sätt tycker jag att jag har en bra uppdatering om marknaden. 
 
13. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en ny 
lägenhet? 
Detta är inget vi sysslar med då det inte är aktuellt. 
 
14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 
fastigheten? 
Via vår statistik så har vi väldigt bra kontroll. 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 
energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Vi har inget eget mål om vår egen energiförbrukning dock så är det ju klart att vi försöker få 
så låg energiförbrukning som möjligt till en rimlig kostnad men till exempel man tjänar aldrig 
in pengar om man bara byter fönster för att gå från två till treglas. Visst ska man byta men det 
måste finnas någon mening, detta är ju knappt någon förbättring. Vi skall byta ut våra 
ventilationsanläggningar när de blir äldre till betydligt mer effektiva sådana. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
I de mesta av våra byggnader använder vi fjärrvärme. Dock så i ett par byggnader  använder 
vi direkt el. Men vi har inga oljepannor eller något sådant.  
 
 17. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
Ja det tycker vi, vi använder mestadels ren fjärrvärme som är miljövänligt. Det är inte många 
andra församlingar som slår oss och vår låga förbrukning av energi om man jämför med snitt 
och liknande. Sedan så går det ju alltid att förbättra allt men det ska vara ekonomiskt hållbart 
att göra det också. 
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2.5 En telefonintervju med Lennart Andersson, Fastighetsägare 
 

1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Det har jag ingen uppfattning om, det enda är väl att det är väl något som myndigheterna 
slagit fast att det behövs.  
 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Det enda var väl att vi fick korrigera isoleringen på vinden, det var så att jag hade bytt tv 
antennen och då trampat ner lite isolering. Då fick jag ta dit snickaren så fick han fixa det 
genom att lägga ut ny isolering. 
 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 

föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
De saker han sa är ju genomförda i alla fall det mesta av det. Hade hit rörmokaren som sa 
att jag inte behövde något mer regleringssystem utan det räcker med det jag har. Så detta 
struntar jag i men annars är de saker han sa genomförda. 
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
Ja vi var väl helt överens jag och energiexperten om de sakerna. 
 
5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen 

ändrats? 
Nej jag tycker fortfarande att det är ett påbud från myndigheternas sida. 
 
6. Hur länge var ungefär var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
2 månader ungefär, det var en bekant till mig som gjorde den men han jobbar inte längre 
med det utan han utbildar i stället energiexperter. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Han tog fram nästan allt från kommunen det enda jag bistod med var räkningar och 
fakturor. 
 
8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? exempelvis förbättringar, 

osv. 
Ja en massa saker de senaste 20 åren det har varit tilläggsisolering av vinden, 
treglasfönster av aluminium och så vidare.  
 
9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av?, fick ni några reaktioner från de boende 

i huset? 
Nej inte några och de som bor här flyttar aldrig de verkar trivas här. 
 
10. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 

förbättringar du tänkt på innan? 
Isoleringen på taket har jag ju tänkt på innan men det hade inte blivit av. Regleringen av 
värme hade jag ju redan både automatiskt och manuellt men det tyckte ju han att jag 
skulle förbättra men det bryr jag mig inte om. 

 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Ärligt talat så har väl inte jag haft bättre koll på det än att jag betalt räkningarna. 
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12. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , jag menar det kommer nya lösningar 
och saker hela tiden. 

Jag var betydligt mer aktiv med det som yngre nu när man blir äldre så kan man ju koppla 
av mer i stället. 
 
13. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en 

ny lägenhet? 
Som jag nämnt innan så byter vi sällan hyresgäster senast det hände var för över 5 år 
sedan. Så nej det gör vi inte. 
 
14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 

fastigheten? 
Nej inte så. Jag hör ju när grannfamiljen använder vattnet och så men även om jag tycker 
att de slösar lite med vattnet så kan inte jag skälla på dem för det. Det är ett brukar 
beteende. 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Mitt mål är väl att jag ska hålla kostnaderna så låga som möjligt det är väl det enda mål 
jag har. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Vi använder fjärrvärme egentligen så skulle vi inte ha fjärrvärme på vår gata men jag 
ringde och tjatade på dem när de var på granngatan så då tog de vår gata också. Detta var 
ju för ungefär 15 år sedan.  
 
17. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
Ja jag tycker det, jag tror även detta. 
 

2.6 Intervju med Stefan Andersson, Teknisk förvaltare, Newsec  
 

1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Jag tycker det är bra man får kontroll över fastighetens energiförbrukning genom att man 
erhåller så kallade nyckeltal på just den enskilde fastigheten som energiexperten fått fram. 
På detta sätt så ser vi om fastigheten förbrukar rätt mängd energi eller behöver justeras. 

 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Ja absolut. 

 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 

föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
Ja det kommer vi att göra då energieffektivisering är nästan det enda som man kan sänka 
kostnader på fastigheter. 

 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
I stort sett, han hittade ju saker och ting som t.ex. inställningar av ventilationssystemet, 
pumpstopp etc. 
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5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen 
ändrats? 

Nej jag tycker det är en bra sak. 
 
6. Hur länge var ungefär var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
Vi har ju relativt många fastigheter vilket gör att det tar lång tid men från och med jag 
beställde så tog det ungefär sex månader tills det första huset var färdigt. Men vårt 
fastighetsbestånd var ju relativt stort (119st) så det hanns ju inte med att bli klart till 
årsskiftet utan det blir klart någon gång under 2010. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Vi gör upp en plan över de fastigheter som ska energideklareras vid just det tillfället, efter 
det så tar vi fram materialet som behövs. 
 
8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? exempelvis förbättringar, 

osv. 
Ja. Vi har bytt fönster till treglas detta har gjort att det blivit betydligt tystare utifrån och 
att de boende fått en bättre termisk komfort. Sedan så har vi iordningsställt ventilationen 
genom service. Vi har även bytt ut de gamla oljepannorna mot miljövänligare fjärrvärme. 
Där fjärrvärme inte funnits har vi istället satt in bergvärmepumpar. 
 
9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av?, fick ni några reaktioner från de boende 

i huset? 
Ja de upplevde det tystare och bättre termisk komfort. 
 
10. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 

förbättringar du tänkt på innan? 
Styrsystemet, men detta är  inte helt lätt att ha koll på alla pumpar ventiler spjäll etc. Detta 
ser energiexperten direkt om något är fel genom sina nyckeltal. 
 
 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Vi har haft normal koll. Men genom att vi abonnerade på tjänsten ”Kep an eye” vilket 
menas att man kan när som helst kontrollera tillförseln av värme /el till fastigheten, och se 
om det sticker ut mot förgående timme/dag/år. Detta underlättar. 
 
12. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , jag menar det kommer nya lösningar 

och saker hela tiden. 
Jag skulle säga normalt. Det finns massvis med grejer som man kan göra men ofta stupar 
det på den så kallade payoff tiden. 
 
13. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en 

ny lägenhet? 
Vi är ju ISO 1400 certifierade det gör vi att vi skall arbeta på ett visst sätt och så vidare. 
Sedan så våra rutiner regelbundet av Statens Provningsanstalt som kontrollerar dem, vilket 
borgar för kvalité i vårt arbete. 
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14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 
fastigheten? 

Ja, framförallt så kan den bli bättre genom bättre hushållning av de boende. Detta kan vi 
göra genom mycket information till dem under en längre tid. Sedan så är vi i Sverige inte 
där än men vi kan börja med incitament avtal vilket gör att den enskilde hyresgästen blir 
mer varse av sig om vad de tjänar på det. 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Ja så låg som möjligt givetvis men också att den skall vara så miljövänlig som möjligt 
också. 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Vi använder två olika uppvärmningssystem dels så har vi fjärrvärmen till de mesta husen. 
Annars använder vi oss av bergvärme där inte det finns fjärrvärme. 
 
17. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
Ja, det tycker jag under de rådande förhållandena och med de ekonomiska spelreglerna vi 
har. Som sagt vi är ett stort fastighetsbolag vilket gör att det är mycket att ha koll på. 
  

2.7 Telefonintervju med HL Bygg AB 
 

1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Jo den är väl okej, blir väl ett kvitto på att vi arbetar rätt med våra förbättringar. 
 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Varken till eller ifrån jag har inte fått svaren än utan bara blivit meddelad att det såg bra 
ut. 
 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 

föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
Som sagt jag har inte fått svaren än utan bara besked på att den första fastigheten såg bra 
ut. De andra fastigheterna är ju inte klara än. 
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
Ja vi räknade med att det inte skulle vara några problem. 
 
5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen 

ändrats? 
Nja inte särskilt. 
 
6. Hur länge var ungefär var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
Det tog ett halvår ungefär. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Var rätt så enkelt vi fyllde bara i ett formulär i datorn så var det allt de behövde. 
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8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? exempelvis förbättringar, 
osv. 

Jobbat mycket med styr och regleringar och gjort om det till mer centralt. Sedan så har vi 
också bytt fönster. 

 
9. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 

förbättringar du tänkt på innan? 
Har inte fått svaren än. 
 
10. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Nja så bra som vi kunnat. 
 
11. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , jag menar det kommer nya lösningar 

och saker hela tiden. 
En fyra på en fem gradig skala. 
 
12. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en 

ny lägenhet? 
Inte vi som har hand om detta utan det gör en marknadsföringsfirma. 

 
13. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 

fastigheten? 
Den är bra. 
 
14. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Så låga utsläpp som möjligt vilket vi har på en bra nivå nu. Sedan har vi också fjärrvärme 
vilket är en bra sak. 
 
15. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Fjärrvärme. 
 
16. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
Ja det tycker jag i den mån det går att vara det. 
 

2.8 Telefonintervju med Lars Göran Nilsson, Privat fastighetsägare 
 

1. Vad tycker du om Energideklarationen? 
Att den var dyr. 
 
2. Tycker du det varit givande för din del? 
Nej det tycker jag inte. 
 
3. Tror du att du kommer att genomföra några förbättringar som energiexperten 

föreslagit till nästa besiktning? Rent energibesparande? 
Tror inte det. 
 
4. Kom energiexperten fram till ett resultat som du hade räknat med? 
Ja 
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5. Nu när du fått energideklarationen klar, har synen på energideklarationen 
ändrats? 

Nej 
 

6. Hur länge var ungefär var det från att ni beställde deklarationen tills ni fick den? 
Det gick rätt fort men kommer inte ihåg riktigt hur många månader jag väntade. 
 
7. Hur hade du/ni förberett er på energibesiktningen? Ex, ritningar, osv. 
Jag gick igenom fastighetsägarnas riksförbund så jag bara matade in siffror och ritningar i 
datorn. 
 
8. Har ni innan detta jobbat aktivt med energifrågor? exempelvis förbättringar, 

osv. 
Jag har tilläggsisolerat huset och så har jag bytt ut de gamla fönstren till nya tre glas 
fönster. 
 
9. Om ja på fråga 8, hur märktes dessa av?, fick ni några reaktioner från de boende 

i huset? 
Fick inga reaktioner från dem. 
 
10. De förbättringsalternativ energiexperten föreslog är det några förslag på 

förbättringar du tänkt på innan? 
Nej 
 
11. Har ni haft bra koll på energiförbrukningen innan? 
Ja jag har fjärrvärme så jag vet vad jag gör åt 
 
12. Hur uppdaterad är du på energifrågor? , jag menar det kommer nya lösningar 

och saker hela tiden. 
Läser i tidningar. 
 
13. Använder du certifieringar och annat i marknadsföringen när du ska hyra ut en 

ny lägenhet? 
Nej 
 
14. Har du som fastighetsförvaltare någon aning om hur energihushållningen är i 

fastigheten? 
Ja det vet jag och det är att yngre människor gör åt mer vatten än vad äldre människor gör. 
 
15. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skrivande om vårt klimat, 

energihushållning osv. Har ni något mål för er energiförbrukning? 
Nej 
 
16. Vad använder ni för uppvärmningssystem i fastigheten/fastigheterna? 
Fjärrvärme 
 
17. Tycker du som fastighetsförvaltare att ni är energieffektiva? 
Ja det tycker jag. Jag har ett väldigt litet hyreshus. 
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3. Svar på frågor som ställts till energiexperter 
 
3.1 En telefon intervju med energiexpert A 
 

1. Hur tycker du att det fungerar att göra en energideklaration? 
Efter som jag även gör kontroller på energideklarationer så märker jag att en del är typade, 
det vill säga att den som gjort den har inte tagit den riktigt på allvar. Svaren på 
förbättringar är nästan alltid samma osv. Detta är ett problem som måste belysas då det 
fuskas en del. 
 
2. Finns det några problem som du tycker behöver belysas? 
Många slarvar med besiktningar i och för sig så är det ju upp till energiexperten att besluta 
om en besiktning ska äga rum. Dock så är det inte alltid dessa genomförs även om 
nyckeltalen sticker ut. Detta beror nog på att de mindre fastighetsägarna ser detta som en 
kostnad och inte som råd om förbättringar. Då gör energiexperterna kanske inte i alla 
lägen det absolut yttersta för att få svar då de är konsulterna som pressas att genomföra 
energideklarationen till ett så lågt pris som möjligt. Det blir ju en viss skillnad på 
deklarationen för en som kostat 15000kronor och en som kostat 1500kronor. 
 
3. Vad tycker du om fastighetsägarnas kunskap om energifrågor? 
De större fastighetsbolagen är relativt energimedvetna och har egna program och 
liknande. De ser energideklarationen som ett sätt att få svar på vad de kan 
energieffektivisera. Dessa bolag arbetar vi med. De mindre bolagen eller den enskilde 
fastighetsägaren kanske inte är så energiinriktad som de större och ser denna 
energideklaration mer som en utgift. 
 
4. Tycker du att du får det material som exempelvis föreslås innan du börjar med 

en deklaration, exempelvis, ritningar, ifyllnad av enkäter osv. Hur tycker du att 
fastighetsägaren ska vara förberedd när du gör din energideklaration? 

Alla bolag som sysslar med att genomföra energideklarationer gör det på olika sätt så jag 
kan bara svara för där jag arbetar. Där har vi en mall som vi ska ha in t.ex. OVK, 
vattenåtgången, elförbrukningen och så vidare. Dessa måste vi ha in för att kunna fullgöra 
ett fullständigt arbete.  
 
5. Hur tycker du att du mottas av fastighetsägarna? Deras intresse osv. 
Redan svarat på denna fråga på fråga tre. 
De större fastighetsbolagen är relativt energimedvetna och har egna program och 
liknande. De ser energideklarationen som ett sätt att få svar på vad de kan 
energieffektivisera. Dessa bolag arbetar vi med. De mindre bolagen eller den enskilde 
fastighetsägaren kanske inte är så energiinriktad som de större och ser denna 
energideklaration mer som en utgift.  
 
6. Vad brukar vara de vanligaste saker du föreslår förbättringar på? 
Något som finns med på många energideklarationer i dag i vårt område är 
vattenbesparande åtgärder, då du stramar åt flödet i kranarna genom mindre hål i 
munstycket. Något som jag själv märkt är ventilationen, då det handlar om 
behovsanpassad ventilation. Dessa är de vanligaste. 
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7. Hur brukas dessa förslag tas emot av fastighetsägarna? 
Som sagt de större fastighetsägarna ser detta som en bra investering och är relativt 
positiva. Vissa av dem har redan påbörjat arbeten med de förbättringar som vi föreslagit. 
De flesta fastighetsbolag har idag förstått att det är effektivt när man ska skära i kostnader 
att energieffektivisera.  
 
8. Jag har hört av flera att mycket energi slarvas bort exempelvis dörrar som står 

på glänt för vädring mitt i vintern och liknande, hur är din uppfattning angående 
slösandet med energi bland fastighetsägare och hyresgäster i dag? Detta märks 
väl bara på förbrukningen i deklarationen eller finns det något annat att 
upptäcka detta när du gör deklarationen? 

Det vanligaste problemet att man gör så här beror helt enkelt på att man har för hög 
innetemperatur. Detta kan man åtgärda genom bättre inställda regleringar exempelvis 
ställa in termostaten efter årstiderna. 
 
9. Vad är det vanligaste problemet som du/ni stöter på när ni gör en 

energideklaration? 
Det vanligaste är att det krånglar med inhämtandet av material. Det blir fel, eller man får 
fel material av fastighetsägaren.  
 
10. I boken ”Energibesiktning av byggnader” står det att om man tror att man stött 

på kostnadseffektiva åtgärder så skall en fördjupad besiktning göras utav en 
sakkunnig person. Min fråga är därför hur vanligt är detta och är det du som gör 
besiktningen eller vem gör den? 

Det man gör är att kolla på indata så den ligger inom spannet. Då man sedan fått reda på 
vart byggnaden ligger i spannet, så kan man se om det finns potential att ändra 
energiförbrukningen och om det är kostnadseffektivt. Då kan energiexperten göra en 
djupare analys utanför själva energideklarationen på kundens begäran. 
 
11. Vad är din/eran uppfattning om de skärpta kraven på nyproduktionsbyggnader 

och då tänker jag mest på uppvärmning per m2 i BBR? 
Detta har egentligen ingenting att göra med energideklarationen. Men detta har tidigare 
varit lite orättvist då det skilt en del i dessa klimatzoner så detta är ett sätt att göra det 
mera rättvist.  
 
12. Hur tycker du/ni att energihushållning fungerar i svenska bostäder? 
Det största felet är att de som sköter driften av fastighetens värmesystem bara är kunniga 
på vissa områden och kan därför inte hela värmesystemet. Det är felaktigt inställda och så 
vidare. Så bättre kunskap om hela system gör att energihushållningen blir bättre. 
 
13. Många av ingreppen som föreslås som kostnadseffektiva åtgärder är ju relativt 

stora, finns det mindre ingrepp som man kan göra som fastighetsägare? 
Att se över armaturen och att minska munstyckena i tappvattnet till de med mindre 
vattenstrålning är en sak som är vanlig åtgärd. Sedan är tilläggsisolering i tak och väggar 
andra åtgärder. 
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14. Finns det något generellt som fastighetsägarna sällan tänker på när det gäller 

energi? 
Det är bland annat att årstidsanpassa värmesystemet bättre och att sätta ut referensgivare 
som gör det mera möjligt att styra systemet bättre genom mer kontroll över vart värmen 
tar vägen. 
 
15. Tror du/ni att det går att skärpa energikraven i Sverige ytterliggare utav 

byggnader och i så fall är det kostnadseffektivt för den enskilde 
fastighetsägaren? 

Det finns mycket att göra även för de byggnader som har bra energiförbrukning enligt 
energideklarationen. Bättre inställda system som är mer kostnadseffektiva till exempel. 
Detta är viktigt att belysa att energideklarationen är lågt ställd och har inga svåra krav att 
leva upp till för att få ett bra resultat.  
 
16. Energideklarera du/ni några villor? I sådana fall hur tycker du/ni att de är med 

energihushållning, är det någon skillnad mot exempelvis mot en hyresrätt? 
Vi gör inga energideklarationer på villor då de ligger inom konsumentverkets krav och vi 
jobbar inte mot dem utan mot ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsulter)   
 

3.2 Intervju med energiexpert B 
 

1. Hur tycker du att det fungerar att göra en energideklaration? 
Jag tycker att syftet med energideklarationen är bra. Dock finns det en hel del oklarheter 
med energideklarationen. Men det är ett bra initiativ. 
 
2. Finns det några frågetecken som du tycker behöver belysas? 
Fördelningen mellan Fastighets el och verksamhets el då verksamhets el inte alls tas med i 
beräkningen och kan vara en sak att titta närmare. Dock så vet jag inte hur det ska göras 
riktigt. Sedan vart går gränsen mellan byggnadens komplexitet? Det finns ingen tydlig 
gräns mellan enkel och komplex. Detta gör ju att olika energiexperter på olika firmor kan 
ha olika uppfattningar och egna tolkningar på det här.  
Även det genomsnittliga ventilationsflödet hur man ska bedöma det då till exempel ett 
frånluftssystem inte kan räknas på samma sätt som ett med både till och frånluftssystem 
med värmeåtervinning.  
 
3. Vad tycker du om fastighetsägarnas kunskap om energifrågor?  
Detta är väldigt brett, de med exempelvis villor är ofta mer energimedvetna än de större 
fastigheterna. Men det är också väldigt blandat. Oftast är det de med större fastigheter som 
har lite sämre koll då det handlar mycket om styr och reglering på ventilationssystemen. 
 
4. Tycker du att du får det material som exempelvis föreslås innan du börjar med 

en deklaration, exempelvis, ritningar, ifyllnad av enkäter osv. Hur tycker du att 
fastighetsägaren ska vara förberedd när du gör din energideklaration? 

Vi har eget material som vi ger ut med uppgifter och sådant som vi vill ha som fakta. Det 
är väl lite sisådär med att få informationen. Mycket som krånglar är ritningar och 
Obligatorisk Ventilations Kontroll att de har utfört denna är en av de uppgifter som ska stå 
med i energideklarationen.  
 
 

 20



 
5. Hur tycker du att du mottas av fastighetsägarna? Deras intresse osv. 
När vi kommer möts vi ofta av ett vagt intresse då de känner att det är något som de 
tvingats på grund av lagar och regler. Men av 100 fall så är det väl i gälla fall 90 som 
ändrat uppfattning när vi åker därifrån. Detta då de sett vad de tjänat på att göra denna 
energideklaration.  
 
6. Vad brukar vara de vanligaste saker du föreslår förbättringar på? 
De vanligaste kostnadseffektiva åtgärderna brukar bland annat vara 
ventilationsanläggningarna då dess styr och reglering brukar kunna ställas in bättre. Till 
exempel att göra ”stopp” eller minskning av driften av ventilationen under tider då lokaler 
eller byggnader står oanvända. På så sätt så minskar man energiförbrukning då det inte 
behövs lika mycket ventilation under dessa tider. Sedan så är tilläggsisolering av vinden 
en vanlig åtgärd.  
 
7. Hur brukas dessa förslag tas emot av fastighetsägarna? 
Våra förslag på energieffektiviseringsåtgärder försöker vi göra så bra som möjligt med en 
rimlig payoff tid. Sedan är det oftast som sagt styr och regleringar av ventilation och dessa 
kostar nästan inget så de mesta är positiva. 
 
8. Jag har hört av flera att mycket energi slarvas bort exempelvis dörrar som står 

på glänt för vädring mitt i vintern och liknande, hur är din uppfattning angående 
slösandet med energi bland fastighetsägare och hyresgäster i dag? Detta märks 
väl bara på förbrukningen i deklarationen eller finns det något annat sätt att 
upptäcka detta när du gör deklarationen? 

Frånluftsfläktar som går på alldeles för hög ventilation på fel tider och årstider. Radiatorer 
är en annan sak som ofta går fel under sommarhalvåret. Dessa behövs ju inte under 
sommarhalvåret och ofta tror folk att de är avstängda. Men man känner inte detta då de 
kanske inte går för fullt utan även om man tar på dem så finns det risk att de kanske inte 
håller en såpass hög värme att man känner det med handen. Återvinning är en annan sak 
som det slösas med då mycket kan bli ny energi till exempel värme och så vidare. 
 
9. Vad är det vanligaste problemet som du/ni stöter på när ni gör en 

energideklaration? 
Det är ofta Oeffektiv ventilation som kanske är felinställd och så vidare. Så mycket rör 
alltså styr och regleringar som ska ställas in.  
 
10. I boken ”Energibesiktning av byggnader” står det att om man tror att man stött 

på kostnadseffektiva åtgärder så skall en fördjupad besiktning göras utav en 
sakkunnig person. Min fråga är därför hur vanligt är detta och är det du som gör 
besiktningen eller vem gör den? 

Detta gör vi själva då vi är sakkunniga. När vi kommer fram till att till exempel en 
värmepump kan vara effektiv så uppskattar vi hur många kw den sparar och föreslår att 
fastighetsägaren ger någon i uppgift att lämna in offerter på det. 
 
11. Vad är din/eran uppfattning om de skärpta kraven i BBR och då tänker jag mest 

på uppvärmning per m^2 
Det är bra att det blir ett reducerat krav på värmepumpar då det känts som de legat lite väl 
högt innan i energiförbrukningen. En annan sak som är bra är att de ställer krav på 
efterbesiktning utav nya byggnader. 
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12. Hur tycker du/ni att energihushållning fungerar i svenska bostäder? 
Generellt så fungerar den bra. Där det är lite sämre är i de lokaler och dylikt som utnyttjas 
som kommersiellt och industrilokaler. 
 
13. Många av ingreppen som föreslås som kostnadseffektiva åtgärder är ju relativt 

stora, finns det mindre ingrepp som man kan göra som fastighetsägare? 
Det finns det absolut. Men man kan säga så här att ju mindre byggnaden är ju svårare är 
det att hitta en energieffektiv åtgärd. Ofta så är värme och ventilation felaktigt inställda 
under sommarhalvåret då utomhus temperaturen överstiger tio plusgrader. Dessa ingrepp 
är väldigt kostnadseffektiva och kostnaden för dem är knappt mätbart. 
 
14. Finns det något generellt som fastighetsägarna sällan tänker på när det gäller 

energi? 
Att de sällan stänger av värmen under sommarhalvåret och att ventilationen är dyr och 
energikrävande.  
 
15. Tror du/ni att det går att skärpa energikraven i Sverige ytterliggare utav 

byggnader och i så fall är det kostnadseffektivt för den enskilde 
fastighetsägaren? 

Med den nya BBR så är mycket gjort. Sedan så kan värmepumparna bli betydligt mer 
effektiva i framtiden. 
 
16. Energideklarera du/ni några villor? I sådana fall hur tycker du/ni att de är med 

energihushållning, är det någon skillnad mot exempelvis mot en hyresrätt? 
Gjort några stycken. De som bor i villor är mer kostnadsmedvetna vad energi kostar än de 
som bor i ett flerfamiljshus där oftast energin är gratis. Det finns ofta betydligt mer att 
åtgärda i flerfamiljshus också. 
 

3.3 Intervju med energiexpert C 
 

1. Hur tycker du att det fungerar att göra en energideklaration? 
Oftast är det inga större problem. Med äldre hus kan det vara lite krångligare då man vill 
ha ritningar då de kanske inte finns osv. Om det finns problem som uppstått när 
fastighetsägarna lämnat in sina handlingar som jag begärt brukar jag sätta mig ner med 
dem och gå igenom allt ihop med dem. Oftast ligger det i fastighetsägarens intresse att 
genomföra energideklarationen och då är de väldigt behjälpliga.  
 
2. Finns det några frågetecken som du tycker behöver belysas? 
Att inte all elförbrukning i fastigheten ingår i energiprestandan med hänsyn tagen till 
verksamhet. Detta innebär att elförbrukningen som mäts måste fördelas vilket innebär att 
en stor del avseende verksamhet och hushåll inte tas med. Nackdel med att ta med all 
elförbrukning är att normalisera och bedöma vad som är rimligt avseende hushållsel.  
Rimligheten att göra platsbesök är också något som behöver komma fram då 
fastighetsägarna trots allt oftast är lekmän och att de uppgifter de lämnar om huset 
verkligen alltid stämmer. Det är trots allt energiexperten som i slutändan är ansvarig och 
jag gör alltid ett platsbesök för att försäkra mig om att uppgifterna stämmer. Sedan är det 
ju först i år som Swedac kontrollerar att de som är ackrediterade verkligen lever upp till 
sin ackreditering. Vad händer om någon inte gjort detta? Det är trots allt upp till oss att 
göra ett bra jobb så att det blir någon mening med att energideklarera. 
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3. Vad tycker du om fastighetsägarnas kunskap om energifrågor? 
Deras kunskap är väldigt blandad. Oftast är de som sitter i bostadsrättsföreningar vanliga 
lekmän som har vanliga jobb. Då är det inte lätt för dem att ha så mycket kunskap om 
energifrågor. Men ibland så sitter det med någon med en del kunskaper exempelvis en 
gammal byggnadsarbetare eller VVS-konsult eller liknande. 
 
4. Tycker du att du får det material som exempelvis föreslås innan du börjar med 

en deklaration, exempelvis, ritningar, ifyllnad av enkäter osv. Hur tycker du att 
fastighetsägaren ska vara förberedd när du gör din energideklaration? 

Detta är väldigt blandat vissa har inga problem att få fram uppgifter men vissa har det 
svårare. Det är en del information som ska fram så för en lekman är det inte alltid så lätt, 
men vissa klarar av det. Jag har ett upplägg jag brukar använda när jag ska ha den 
informationen jag behöver. När det uppstår problem så brukar jag sätta mig ner med 
beställaren och gå igenom materialet med dem som jag behöver och svara på deras frågor. 
Eftersom många är lekmän på energifrågor som sitter i bostadsrättsföreningarnas styrelser 
så vet de inte alla saker och då är det inte alltid lätt för dem att förstå vad jag menar när 
det står på en lapp, utan då är det lättare när jag förklarar för dem och hjälper dem att ta 
fram uppgifterna.  
 
5. Hur tycker du att du mottas av fastighetsägarna? Deras intresse osv. 
Jag tycker jag mottas väl av de jag energideklarerar åt. De hjälper gärna till med att ta 
fram materialet och så vidare. Sedan finns de som är mindre positiva men det gäller att 
försöka få dem att förstå det positiva med energideklarationen och nästan alla inser detta. 
Sedan finns det ju folk som ringer om offerter för att kolla priser och enbart är ute efter 
det absolut lägsta priset då de enbart ser energideklarationen som en pålaga från 
myndigheterna. 
 
6. Vad brukar vara de vanligaste saker du föreslår förbättringar på? 
Det brukar vara de styr och regleringar på värmesystemet och ventilation. Sedan är det så 
att ju mer en sak kostar ju mer motstånd möter man på 
 
7. Hur brukas dessa förslag tas emot av fastighetsägarna? 
Det har med intresse att göra, en fastighetsägare som är intresserad är mer positivt inställd 
till åtgärder som kostar pengar men betalar sig i längden. Sedan är det klart som jag sagt 
tidigare är att många är lekmän och vet inte mer om energiförbrukningen än det som står 
på fakturan. De kostnadseffektiva åtgärder som är billigast är inställningar och de är folk 
mest positiva till så klart. . Det är inga lätta beslut för en styrelse, folk ser inte en större 
kostnad som kostnadseffektiv om den inte betalar av sig inom en kort period. Till exempel 
är en tilläggsisolering av en vind är en större kostnad som kanske inte är intjänad rent 
ekonomiskt förrän om 25 år och då tänker folk att då bor  inte jag här längre. 
 
8. Jag har hört av flera att mycket energi slarvas bort exempelvis dörrar som står 

på glänt för vädring mitt i vintern och liknande, hur är din uppfattning angående 
slösandet med energi bland fastighetsägare och hyresgäster i dag? Detta märks 
väl bara på förbrukningen i deklarationen eller finns det något annat att 
upptäcka detta när du gör deklarationen? 

Mycket beror på hur brukarbeteendet är i huset, hur är ett normalt beteende? Folk måste ju 
få ha sina lampor tända när de vill. Och när man vädrar för att det är för varmt så tyder det 
på att värmesystemet är dåligt inställt och att man kanske skulle justera styr och regler. 
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Det går att spara mycket energi om man lär ut lite kunskap och på så viss få de mer 
medvetna om energi. 
 
9. Vad är det vanligaste problemet som du/ni stöter på när ni gör en 

energideklaration? 
Bedömning av ventilationsflöden vid energibehovsberäkning i hus med självdrag. 
Fördelning av elförbrukning mellan byggnader vid gemensam mätning. Beräkning av 
elförbrukning avseende exempelvis komfortgolvvärme och motorvärmare där 
schablonberäkningar används. 

 
10. I boken ”Energibesiktning av byggnader” står det att om man tror att man stött 

på kostnadseffektiva åtgärder så skall en fördjupad besiktning göras utav en 
sakkunnig person. Min fråga är därför hur vanligt är detta och är det du som gör 
besiktningen eller vem gör den? 

Oftast så är det jag som gör detta. Jag gör för övrigt alltid ett platsbesök då jag vill vara 
säker på att alla uppgifter stämmer 
 
11. Vad är din/eran uppfattning om de skärpta kraven i BBR och då tänker jag mest 

på uppvärmning per m^2 
Dessa krav gör att byggnader med en frånluftsvärmepump får svårare att klara kraven.  
 
12. Hur tycker du/ni att energihushållning fungerar i svenska bostäder? 
Det är ett brukarbeteende som de boende i huset inte har ont av om energin ingår i hyran. 
Dock så märker folk energiförbrukningen på fakturorna. Detta gör att de med egna hem 
ser ett större samband mellan energiförbrukningen och vad det kostar. I ett egen ägt hem 
så märker fastighetsägaren att det kostar mycket om man badar badkar varje dag till 
skillnad från den som bor i en hyresrätt där energiförbrukningen ingår. 
 
13. Många av ingreppen som föreslås som kostnadseffektiva åtgärder är ju relativt 

stora, finns det mindre ingrepp som man kan göra som fastighetsägare? 
Att underhålla fastigheterna är viktigt, detta är ett billigt sätt att se till så att 
värmesystemen fungerar som de skall. Det är ju ofta mycket teknik i husen vilket gör att 
det är svårt för den enskilde att ha kontroll på allt. Detta gör att ett ofta bättre inställt 
värmesystem och ventilation gör att det går att spara energi. Sedan är det ju också så att 
husets energiförbrukning är aldrig bättre än vad klimatskärmen är. Alltså det spelar ju 
ingen större roll att sätta in treglas fönster i stället för två glas om väggen runt omkring 
fönstret är dåligt isolerat.   
 
14. Finns det något generellt som fastighetsägarna sällan tänker på när det gäller 

energi? 
Se helheten i byggnader. Ofta är det mycket tekniska detaljer som det justeras mycket med 
men de glömmer bort helheten för byggnaden att det inte är den enskilda saken som gör 
energiförbrukningen för hela byggnaden utan att det är samtliga saker och detta glöms 
bort i alla tekniska detaljer. 
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15. Tror du/ni att det går att skärpa energikraven i Sverige ytterliggare utav 
byggnader och i så fall är det kostnadseffektivt för den enskilde 
fastighetsägaren? 

Lägger man mer pengar i investeringsskedet på energibesparande åtgärder istället för på 
ytskikt och inrede skulle energiförbrukningen sänkas. Det som säljer lägenheter är dock 
det sistnämnda. I många fall är det inte ett långsiktigt ägande som är tanken när nya 
byggnader uppförs och då är inte en långsiktig låg energiförbrukning som är prioriterad 
utan en låg investerings kostnad.  Detta leder till en högre energiförbrukning än vad som 
är tekniskt möjligt. 
 
16. Energideklarera du/ni några villor? I sådana fall hur tycker du/ni att de är med 

energihushållning, är det någon skillnad mot exempelvis mot en hyresrätt? 
Har inte deklarerat ännu. De har en bättre känsla av förbrukning mot kostnad i villor 
jämfört med dem som bor i hyresrätter och inte betalar för sin egen förbrukning. Sedan är 
det ju så också med villor att, många använder ju till exempel vedeldning som ett 
komplement till uppvärmning. Detta energitillskott skall man med när energiprestanda tas 
fram Detta bortser ofta villaägaren i från och då kan ju huset få ett riktigt bra resultat trots 
att det egentligen inte är så bra energiprestanda. 

 
 
4. Sammanfattning av Intervjuerna 
 
4.1 Min egen sammanfattning av intervjuerna med energiexperterna 
Mitt intryck av vad energiexperterna tycker om energideklarationen är att det är ett bra 
initiativ att försöka sänka fastigheternas energiförbrukning. Dock så är det en del problem 
med den rent praktiskt då teori och praktik inte alltid går hand i hand.  
Det finns några saker som är oklara med energideklarationen till exempel så finns det ju två 
olika certifieringar för att få utföra energideklarationen på olika sorters byggnader. Det finns 
de byggnader som kräver att man har den certifieringen för enkla byggnader men också den 
mer komplexa som krävs på svårare byggnader. Men frågan är vart gränsen går,detta är en 
tolkningsfråga vad som är ett enkelt styr och regleringssystem. Det finns egentligen 3 klasser 
då den tredje klassen berör kylanläggningar men då detta är en relativt liten del så tas denna 
certifiering oftast ihop med den kvalificerade certifieringen. 
Sedan är det här med besiktningar, dessa är det upp till energiexperten att genomföra men 
frågan är om alla gör det? Även om de så kallade nyckeltalen sticker ut så verkar det tufft för 
exempelvis de som tar 1500 kronor för en energideklaration att genomföra ett ordentligt 
platsbesök i det priset samtidigt som man ska gå igenom allt material för byggnaden. Men det 
kanske blir lika bra som den energiexpert som tar 15000kronor och lägger minst ett ordentligt 
besök i byggnaden? Detta tror inte jag på, men samtidigt så förstår man den mindre 
fastighetsägaren med en hyresfastighet som tar chansen att genomföra den så billigt som 
möjligt, men risken är då att det här blir en pappersversion och inte kommer att göra någon 
som helst nytta. För huvudorsaken med energideklarationen är att fastighetsägaren ska få reda 
på vad han kan förbättra med fastigheten för att få en lägre energikonsumtion samtidigt 
medför det lägre kostnader i det längre tidsperspektivet för fastighetsägaren. Detta ser inser 
inte fastighetsägarna alltid för de tänker att om 25 år så har jag inte den här fastigheten längre 
och då vill jag inte heller genomföra den här kostnaden som kostar och då behöver jag inte 
vara så noga med hur energideklarationen ser ut utan då kan jag ta den billigaste versionen.  
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Kunskapen inom energifrågor är väldigt blandad mellan fastighetsägare vilket också är en bra 
anledning att genomföra en energideklaration då många som sitter i en bostadsrättsförening är 
vanliga lekmän på energifrågor och har vanliga jobb vid sidan av. Och det är inte lätt att veta 
allt om en hel fastighets ventilations och värmesystem då de vanligen har en del tekniska 
saker som kanske kan trimmas in ytterliggare. Detta är faktiskt en av de vanligaste föreslagna 
åtgärder som energiexperter föreslår och kan vara väldigt energieffektivt. Sänker du 
energiförbrukningen så får man också lägre energikostnad vilket gör att du sparar in pengar på 
att få energideklarationen genomförd. Folk som bor i villor är i regel mer energimedvetna än 
vad folk som bor i hyreshus är, detta beror tror jag på att folk som bor i villor betalar för sin 
energiförbrukning och ser därför på fakturan att om jag tappat upp badkaret varje dag denna 
månad så ser jag det på min el räkning. Det gör inte hyresgästen. Information som 
energiexperten behöver från fastighetsägaren är också väldigt blandad de allra flesta har egna 
program som de följer. Dock så är det inte alltid helt lätt att få in det material som de behöver 
men ibland får man nästan för mycket. Det verkar som ritningar är svårast att få fram då 
många hus bytt ägare och husen är gamla så då är det inte säkert att de går att finna för 
fastighetsägaren/förvaltaren. Dock så brukar energiexperten kunna ge förslag på var man ska 
leta efter dem.  
De större fastighetsägarna har ofta egna energiprogram som de använder, men de är väl de 
som är mest positiva när energiexperten kommer, för de vet att de kan få veta brister som de 
inte tänkt på för det är ju ofta så att man blir lite ”hemmablind”. Sedan är det de som har mest 
fastigheter också vilket gör att även om de kanske inte har några större brister i sina 
fastigheter så kan experten alltid kanske hitta lite små saker som ihop gör att man kan spara 
mycket energi. Ofta har även de mindre fastighetsägarna ändrat sin uppfattning om 
energideklarationen lite granna i gälla fall när energiexperten åkt där ifrån. Det vanligaste 
felet man stöter på när man gör en energideklaration är att antingen att material inhämtningen 
krånglar eller när man räknar att elmätare löper över flera byggnader till exempel ett gårdshus 
eller att huset har ett par motorvärmare i kopplade. Dessa ska man sedan uppskatta då de inte 
har någonting med fastighetens energiförbrukning att göra. Då får man räkna med schabloner 
och sådant och då är det alltid en risk att det blir fel. Det är likadant när man räknar 
energiförbrukning på villor då de som eldar med ved sällan har någon uppfattning om vilken 
mängd man eldar varje år. Detta får man också uppskatta och det är inte säkert att det alltid 
blir rätt när man gör detta. 
Slösandet med energi genom att man vädrar är ofta en orsak till på att man har en för hög 
innetemperatur, detta är beroende av att fläktar och sådant är felinställda och att radiatorer är i 
gång även på varmare årstider. Detta är ju en felaktig styr och regleringsinställning och ett 
vanligt förslag på förbättring från energiexperten. Felet i dag är att många kan mycket om få 
saker exempelvis så kan säkert fastighetsskötaren en hel del om vart värmen kommer från och 
vart han höjer temperaturen men kan han allt om värmesystemet och hur det leds ut i 
lägenheterna? Nej det tror jag inte detta medför att folk kan mycket om små saker men har 
inget helhetsgrepp och detta medför att mycket grejer går att förbättra med till exempel 
punktstopp visa tider och mer årstidsanpassade system. Men det är viktigt att komma ihåg att 
husets energiförbrukning aldrig kan bli bättre än vad husets klimatskärm är då det är denna 
som isolerar mot kyla och värme utomhus. Även byggnader som får ett bra betyg från 
energideklarationen är inte så bra som bilden ger utan det är viktigt att veta att 
energideklarationen har rätt låga krav. Men med skärpningen av den nya BBR och att 
värmepumpar blir betydligt mer effektiva i framtiden så tror jag att vi kommer att sänka våra 
energiförbrukningar ordentligt i framtiden. Men kraven går alltid att skärpa ytterliggare i och 
med att nya tekniker och material ständigt utvecklar sig som inte finns i dag och att folk börjar 
tänka mer på längre sikt så sänks energikonsumtionen ännu mer då det slösas bort mycket i 
dag. Blir vi ännu bättre på att ta hand om våra avfall och förädlar det till exempel fjärrvärme 
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sådant är nog ännu mer nödvändigt i framtiden. Ju mindre huset är desto lättare verkar det 
vara att energideklarera det, därför är det lättare att energideklarera småhus än att 
energideklarera flerbostadshus. Detta kan härledas dels till att de som bor i småhus är mer 
generellt sett kostnadsmedvetna än de som bor i flerfamiljshus. 
 
4.2 Sammanfattning av intervjuerna med fastighetsägarna 
Att energideklarationen är en positiv sak har nästan alla samma åsikt om. Dock så tycker 
många att för att få ut någonting av den så krävs det mer än en fastighet. De minsta 
fastighetsägarna är också de som är minst positiva om energideklarartionen. Men de flesta 
fastighetsägarna är enligt dem själva väldigt bra pålästa om energiförbrukningen och har 
vidtagit en rad åtgärder under årens lopp. De förbättringar som energiexperten föreslagit 
mottas väldigt blandat, Oftast efter energideklarationen är färdig så brukar fastighetsägarna 
ändra uppfattning som denna, ofta till mer positivt. De större hyres företagen har oftast egna 
linjer de följer i energifrågor. Men oftast får energideklarationens förslag på förbättringar på 
fastigheten respons i att de görs. Dessa genomförs inte alltid snarast utan kan bli planerade 
längre fram i tiden när andra reparationer och liknande ändå skall genomföras. Det verkar 
även bero på hur kort ”payoff” tiden är som förbättringarna genomförs. Det fakta underlag 
som tas fram till energiexperten ser lite olika ut beroende på vilken fastighetsexpert man 
väljer. Detta beror nog på att varje energiexpert har sin egen mall över hur han gör. Det är inte 
alltid som fastighetsägare förstår alla de faktaunderlag som energiexperten vill ha, i till 
exempel bostadsrättföreningar är det ofta lekmän som sitter i styrelserna och de är inte så 
pålästa, och då är det inte lätt att ta fram de saker som energiexperten frågar efter. Det är nog 
därför också som energiexperterna i många fall tar på sig att samla in materialet. 
 
 Den vanligaste åtgärd den enskilde fastighetsägaren gör är att tilläggsisolera och sätta in tre 
glas. Detta tyder ändå på viss förståelse för energifrågor, dock så ”glömmer” många bort 
ventilationen i byggnaden och det är ju denna framförallt som man kan förbättra mest genom 
minst kostnader då dessa mest är inställningar att göra. Ofta är de väldigt kunniga på vissa 
delar men det är väldigt specialiserat till framför allt värmeväxlaren exempelvis. Men de 
glömmer av att det är hela systemet som gör energiförbrukningen för värmetillförseln. 
Fastighetsägares kunskap om energifrågor är väldigt ojämn i de större bolag har förståligt nog 
mer kunskap än vad de mindre har. Men det är förståligt eftersom de har oftast folk avsatta för 
just energi och värme. Detta eftersom de oftast förstått att genom en minskning av 
energiförbrukningen så sparar man en massa pengar vilket gör att man får pengar över. Alla 
fastighetsägare som har fjärrvärme är väldigt nöjda med den, detta är väldigt positivt då den är 
väldigt miljövänlig och att Borås Energi och Miljö satsat mycket på att få en bra och 
miljövänlig fjärrvärme. 
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5. Vad kom jag fram till? 
 
Ja, vad tycker jag om energideklaration nu så här i efterhand? Jag tycker att det är en bra sak 
för att få ner vår energikonsumtion i våra byggnader. Dock så är detta en fot på vägen till att 
bli ännu mer energieffektiva och detta är ju positivt. Men det finns också en rad problem med 
denna, och de flesta av dessa är på grund av myndigheter oklara direktiv. I början när lagen 
började gälla vid årsskiftet 08/09 så hade inte energiexperterna hunnit med att genomföra alla 
dessa deklarationer som skulle ha varit genomförda. Detta släpar efter ännu och kommer att 
fortsätta att göra detta i framtiden också på grund av att det dels inte finns tillräckligt med 
energiexperter som motsvarar de krav som krävs för att få utföra energibesiktningar och 
deklarationer. Sedan så kostar det mycket pengar också att få företag ackrediterade vilket gör 
att mindre firmor drar sig för att göra detta. Dessa personer som kanske jobbat i många år med 
energifrågor men som inte tycker det är ekonomiskt försvarbart att göra detta. För om något år 
kommer antagligen detta att ha lugnat ner sig när de flesta deklarationer blivit genomförda 
och man kan inte göra så mycket mer pengar. Sedan så krävs det förutom detta att man skall 
ha en examen från en högskola värderad till 80 poäng eller liknande med inriktning på 
energisystem och liknande. Skall man ha ett par års praktisk arbete med innemiljö som 
inriktning, enligt Boverkets författningssamling. Detta är intressant hur man ska kunna utbilda 
nya certifierade energiexperter? För det är ju klart att de flesta som gör energideklarationer är 
sådana som har ett antal år i branschen innan man kom på energideklarationen. Detta gjorde 
ju att dessa kunde bli certifierade energiexperter. 
 
En annan sak är att det tagit en väldig tid att genomföra dessa lagar och förordningar och det 
kommit nya direktiv samtidigt som man genomförde deklarationerna. Fortfarande är det en 
massa oklarheter kring det. Vad händer nu om det finns ackrediterade företag som genomfört 
deklarationen felaktigt?  För det är ju först i år som de ackrediterade företagen kontrolleras 
och ingen riktigt vet vad som händer om det visar sig att en certifierad energiexpert genomfört 
den felaktigt mer än det som står i Boverkets författningssamling. Och i denna står det bara att 
de kan återkalla certifieringen vilket gör att personen inte kan fortsätta med detta. Men vad 
händer med de byggnader som den energideklarerat? Det kan ju vara ett par år bakåt i tiden 
som denna har energideklarerat utan att någon uppmärksammat felaktigheten. Skall dessa låt 
oss säga att han har genomfört cirka 100 stycken energideklarationer per år i 4 års tid. Dessa 
objekt som denne energideklarerat är av olika mått allt från en familjehus till flerfamiljshus. 
Ska dessa göras om då eller ska de vara godkända ändå? Denna fråga är relevant tycker jag att 
ställa då jag under denna tid har märkt att det finns väldigt stora skillnader både 
storleksmässigt på energideklarationen och kostnadsmässigt på den. Jag har vissa tvivel då jag 
ser på annonser och liknande hur vissa företag tar avsevärt mindre betalt mot vad andra firmor 
gör. Vad gör att ett antal företag kan vara så pass mycket billigare än vad andra är? Är de 
andra helt enkelt bättre? Dyrare? Eller är de likvärdiga? Eller har de kommit på ett snabbare 
sätt att lika bra som de andra företagen energideklarera byggnader? Ja detta är en sak som 
måste belysas och tas reda på hur det kan skilja så pass mycket pengar företagen tar betalt 
som det gör. Det är viktigt att detta inte blir enbart en pappersprodukt för blir det så, är det 
lika bra att avskaffa denna energideklaration igen. Då är den enbart en kostnad för 
fastighetsägaren utan någon som helst mening till förbättring av byggnadens energiprestanda 
som det är tänkt att leda till. Hade Boverket redan marknadsfört denna energideklaration för 
ett par år sedan som en positiv sak till fastighetsägarna genom deras riksorganisationer så 
hade vi antagligen inte varit så pass fientligt inställda som framförallt de mindre 
fastighetsägarna är. För det är så att de större fastighetsägarna i dag har märkt att det går att 
tjäna stora pengar på att ha bra värmeanläggningar med bra inställningar. Med inställningar 
menar jag att värmesystemet är väl styrt och reglerat så pass att det går att undvika slöseri 
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med energi. Detta har energideklarationen visat gång på gång att det går att ställa om systemet 
så att det går att spara in stora pengar på det genom bättre inställda regleringar och styrsystem. 
Hade man marknadsfört detta så att tillexempel de minsta fastighetsägarna fått reda på detta 
så hade de antagligen inte varit så tveksamma till denna. För det är så att de flesta som fått 
sina byggnader energideklarerade är väldigt nöjda med resultatet genom att de fått reda på 
brister som fastigheten har som de annars inte hade upptäckt. Detta gör även att de kan 
eventuellt vid brister tjäna in den kostnad som det kostat att genomföra denna 
energideklaration och kanske till och med gå plus ekonomiskt på den inom en snar framtid. 
Detta har inte Boverket nämnt ens utan bara en massa kostnader vilket gör att vissa 
fastighetsägare drar sig för att genomföra denna. Precis som med den Obligatoriska 
Ventilations Kontrollen (OVK) som kom för ett par år sedan. Denna marknadsfördes inte 
heller särskilt mycket och än i dag finns det fastighetsägare/Bostadsrättföreningar/Övriga som 
inte vet om att detta skulle ha genomförts. Lagen om OVK kom 1993.Dock så tycker jag att 
energideklarationen har fått mer ljus på sig. Men detta är väl inte enbart Boverkets förtjänst 
utan delvis också vårat ”nyligen” funna miljösamvete. Detta har gjort att media har släppt in 
den i ljuset. 
 
Ytterliggare en sak är varför det har tagit sådan tid att få denna sak genomförd? EU- direktivet 
kom som sagt redan 2002 det är 7 år sedan så rullade det på med lagen 2006 det är ett glapp få 
fyra år sedan förordningar och författningar. Totalt sju års tid till lagen trädde i sin fulla kraft. 
Är detta rimligt? Okej att det tar tid att ordna allt men allt är ju fortfarande inte glasklart vilket 
gör att branschen själva får tolka lagar och regler fortfarande snart 3 år efter att lagen 
klubbades igenom. Detta medför att det inte är säkert att den ena certifierade energiexperten 
tolkar lagar, förordningar och föreskrifter olika, vilket kan ge olika svar på samma saker. Ett 
annat frågetecken är hur man kan bedöma en byggnad utan att ha sett den, detta gör lagen 
möjligt eftersom det är upp till energiexperten att bedöma om det krävs en besiktning utav de 
nyckeltal och liknande som personen får av fastighetsförvaltaren. Detta är för mig väldigt 
underligt då framför allt husets klimatskräm avgör mycket om hur bra energieffektivitet huset 
har. Har man då inte sett denna så är det lite skrämmande om energiexperten lägger beslutet i 
händerna på fastighetsförvaltaren då denne antagligen är lekman och kanske fått fram fel 
uppgifter och så vidare. Det är faktiskt energiexperten som är ansvarig för att siffrorna som 
matas in i Boverkets dataprogram är riktiga.  
Normal eller kvalificerad är två nivåer som är hämtade från OVK kontrollerna och bestämmer 
hur utbildad den certifierade energiexperten är för att få utföra vissa energideklarationer. Vart 
går gränsen för exempelvis för en enkel byggnad och en komplex byggnad, där finns det en 
stor gråzon. Då Boverkets föreskrifter säger att gränsen för en enkel byggnad går vid ett 
enkelt styr och regleringssystem. Min fråga är vad är ett enkelt styr och regleringssystem?  
Visst det finns många typ exempel för en komplex byggnad men det finns också många som 
är långt ifrån glasklara. Detta är återigen upp till den enskilde experten att bedöma. 
En normal certifierad energiexpert får alltså endast energideklarera enkla hus medan en 
kvalificerad får energideklarera de hus med svårare styr och regleringssystem samt äldre 
värdefulla byggnader.  
 
Fastighetens energiförbrukning är den energi som går åt för att hålla fastigheten funktioner i 
gång. Det är uppvärmning, tappvatten, komfort, kyla, samt övriga installationer i huset. Men 
det som inte ingår är hushållsel och så vidare. Sedan är det ju begreppet ”verksamhetsel” det 
är rätt så intressant då det heller inte ingår i energideklarationen och i denna el är det den el 
som går åt ibland annat, den el som går åt i lokaler, till exempel tv och datorer, kopiatorer 
med mera. Detta är även de företag som kanske huserar i fastigheten till exempel om du har 
ett bageri eller liknande. De gör åt en hel del energi och ibland så är det svårt att avgöra vilken 
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energiförbrukning fastigheten har om du inte har någon el mätare i lokalen utan den ingår i 
hyran. Då påverkar bageriet fastigheten. Energiexperten får då försöka uppskatta den energi 
han tror verksamheten förbrukar och detta kan bli fel. Vilket gör att fastighetselen kan både 
bli lägre och högre och gör så att energideklarationen redovisar fel energiförbrukning. Det är 
likadant med motorvärmare, där får också energiexperten uppskatta den mängd energi som 
den tror att motorvärmaren förbrukar. Man kan mäta upp elen också vad den förbrukar per 
dygn men sedan skall man försöka uppskatta hur många dagar per år den är i gång. Hur 
många motorvärmare finns till fastigheten? Detta är saker som påverkar energiförbrukningen 
och ska uppskattas av energiexperten. Detta tycker inte jag är helt tillförlitligt då det lätt kan 
bli fel.  
 
Fastighetsägarna är mestadels positiva är den reaktion jag fått både från dem själva och 
energiexperterna, men de mindre fastighetsägarna är dock lite mer reserverade till detta. Detta 
tycker jag är förståligt då de ser en kostnad i detta som de inte riktigt förstår varför de skall 
drabbas av. Dock så brukar även vissa av dem ändra sig lite när de fått den utförd. Vilket är  
positivt. Av de större fastighetsägarna har jag fått uppfattning att de ser den här 
energideklarationen som en kontroll då många av dem har egna energimål, och ser detta som 
enbart positivt då de kan få förslag på förbättringar som de inte hade någon aning om då de 
kan vara lite hemmablinda eller helt enkelt inte ha den kunskapen som behövdes för att se en 
förbättringsåtgärd eller helt enkelt en inställning som behövdes göras till exempel ett så kallat 
punktstopp.  
 
I övrigt om energideklarationen är att jag tycker den är bra det är ett bra steg på vägen och nu 
att Boverket även skärpt Boverkets Bygg Regler (BBR) för godkänd energiförbrukning per 
m^2 är ytterliggare ett steg på vägen. Det finns lite frågetecken men förhoppningsvis så ska 
väl de rättas ut med tiden. Det verkar som denna Energideklaration kommer att ge mer än vad 
OVK gjorde när den kom och att Fastighetsägarna och förvaltarna är mer positiva till denna 
trots allt. Dock så tycker jag att byggnaderna i Sverige i dag får förbruka för mycket energi 
fortfarande och att man kan, kanske sätta lite hårdare krav i lagen trots allt för att kanske 
sänka energiförbrukningen ytterliggare om några år när vi kanske sett resultatet av denna lag. 
För tekniken som antagligen kommer i framtiden gör säkert så att till exempel värmepumpar 
får en bättre kapacitet och att vi får ännu bättre styr- och regleringsutrustningar som kanske 
kan bli ännu bättre med att anpassa sig till exempel efter klimatet och så vidare. Men allt  
beror inte på fastigheterna och detta är viktigt att komma ihåg. En bättre källsortering av våra 
sopor är också bra för miljön då mycket av den värme som skapas blir till fjärrvärme som 
kanske går tillbaka till fastighetens värmesystem så småningom. 
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