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Abstract 

The debate about the EU-directive EPBD2, Energy Performance of Buildings has 
been direct and anticipatory in Sweden. The dissension between Boverket and the 
Swedish Energy Agency about how strict the energy regulations in BBR should 
be. A nearly-zero-energy building by the definition should be a building that has a 
high energy performance and has a high amount of renewable energy. Each 
member state is free to define what such a building is and may consider the 
countries financial-, technical and environmental aspects. 

Questions that is asked in this rapport is: Witch criteria will an nearly- zero- 
energy- building content? Witch consequences will follow with the new nearly- 
zero- energy- building? And how have our neighbor countries done?    

The cause with this rapport is to prepare the building companies of detached 
houses of what the coming energydirective will require of them. Denmark has 
prepared their construction industry for coming changes in the law in 2015 and 
2020. The trade has a lot of time to prepare for what is coming. That is not the 
issue for the Swedish market.  

Literature in this subject was not to be found all tough indirect literature close to 
the subject was found.  Studies have been done of authority publications, the 
energydirective, memorandums and construction rules which has dealt whit the 
subject in this rapport. Elderly rapport in this subject has also been helpful and a 
complement. Interviews have been done with authorities and with people in the 
branch who have given a review in the subject of NNE- buildings.    

The consequences will not be that great. The technology has been on the market 
quite a time. New rules takes time and demands adaptation at the companies 
which can implicate costs for learn them and to adapt them in the process.  To 
meet the requirements renewable energysources will be demand such as solar 
power. This for reduce on the bought energy and to lower the energy 
consumption.  

The future construction rules in BBR is not set. Demonstration objects will be put 
up and analyzed and evaluated so that reliable fact about low energy buildings and 
passive houses can be provided for future requisites. Classifications of buildings 
exists even in BBR 19, chapter 9:8 just as in the Danish “energirame” BR 15 and 
20. 
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Sammanfattning 

Debatten i Sverige kring EU-direktivet EPBD2, Energy Performance of Buildings 
Directive, har sedan den kom varit skarp och förväntansfull. Det råder oenighet 
mellan Boverket och Energimyndigheten om hur stränga kraven ska vara i BBR, 
Boverkets Byggregler. En nära nollenergibyggnad enligt definitionerna är en 
byggnad med hög energiprestanda som till stor del ska försörjas med förnybar 
energi. Varje medlemsland får sätta sin egen definition på vad en sådan byggnad är 
och staterna får ta hänsyn till landets ekonomiska-, tekniska- och miljömässiga 
aspekter.  

Frågeställningarna i den här rapporten är: Vilka kriterier/ krav kan ett NNE- hus 
innehålla? vilka konsekvenser kommer av NNE- hus? och hur har man gjort i våra 
grannländer? 
Syftet med rapporten är att förbereda småhusbranschen på vad som kommer att 
krävas av dem när det gäller kommande energikrav. Målet med denna rapport är 
att reda ut begreppet NNE och att ge exempel på tekniska lösningar samt 
konsekvenser som det kan få.  

Den stora delen av rapporten är en dokumentanalys för att besvara frågorna 
”Vilka kriterier/krav kan ett NNE-hus innehålla?”, ”Vilka konsekvenser kommer 
av NNE-hus?” och ”Hur har man gjort i våra grannländer?”. Av 
dokumentanalyserna har en hypotes tagits fram. En fallstudie är gjord där tre olika 
husstorlekar av VästkustVillans husmodeller har använts för en jämförelse mellan 
de olika kraven i zonerna. 

Det står inte klart hur de framtida reglerna i BBR kommer att bli. 
Demonstrationsobjekt har uppförts och ska utvärderas så att tillförlitlig fakta om 
lågenergihus och passivhus ska ligga till grund för framtidens krav. Klassning av 
byggnader finns även i BBR 19, kap. 9:8 som det också gör i den danska 
”energirame” BR 15 och 20.  

Konsekvenserna kommer inte att bli så stora. Tekniken har funnits på marknaden 
länge. Nya regler kräver tid för omställning hos företagen vilket kan innebära 
kostnader för att sätta sig in i de nya kraven och reglerna samt att ställa om 
produktionen. För att klara kraven kommer det att krävas förnybara energikällor, 
ett exempel är solenergi, vilket sänker den specifika energianvändningen. 
 
Jämförelsen mellan våra grannländers byggregler är komplexa. Hänvisningar till 
olika underliggande standarder gör att det blir svårt att på ett korrekt sätt jämföra. 
Danmark har förberett sin byggindustri på kommande lagskärpningar till år 2015 
och 2020 i sina byggregler. Branschen har således god tid på sig att förbereda inför 
det som kommer, så är inte fallet för den svenska byggindustrin. Finland har redan 
infört beräkning om viktad energi i sina byggregler, vilket förespråkas i direktivet. 
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1 Inledning 
Denna examensrapport ligger till grund för de studier i ämnet nära nollenergi hus 
(NNE-hus) som är ett led i utbildningen till byggingenjör på Jönköpings Tekniska 
högskola.  

I Sverige pågår nu en debatt kring EU: s beslut om NNE-hus. Det finns idag 
ingen definition på vad ett sådant hus ska ha för kriterier och det är upp till varje 
medlemsstat att göra definitionen. 2015 kom BBR 22 där ytterligare skärpningar 
har gjorts av kapitel 9, energihushållning i Boverkets byggregler, BBR1. Boverket 
och Närings- och socialdepartementet har delade meningar om vad 
Energimyndigheten och vissa i byggbranschen tycker om definitioner och kriterier 
som diskuterades inför genomförandet av BBR 19 som kom att gälla från och 
med januari 2013. Boverket menar att de regler som nu ska gälla inte omfattas av 
själva definitionen NNE utan det kommer först efter 2020 som kravet är ställt i 
artikel 92. Regelskärpningarna som har kommit är en bit på väg mot framtidens 
definition av NNE.  

Ämnet NNE är komplext då flera kunskapsområden går in i vart annat. I denna 
rapport tas de grundläggande områdena i ämnet upp. Våra grannländer som också 
är medlemmar i EU har hanterat frågan på olika sätt. Danmark har satt upp tydliga 
regler fram till år 2020 och Finland har valt att använda viktad energi som en 
parameter. Sverige har valt att i BBR 19 kap. 9:8, lite diffust göra en ansats till vad 
som kommer att komma framöver. I rapporten görs en jämförelse av Svenska, 
Danska och Finska byggregler. Även en jämförelse av hus i två av Sveriges 
klimatzoner görs, i tre olika städer. Ortsberäkningar för energibalansen 
visar typhusens variationer och problematik. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Utsedd handledare på TMF-(möbelindustrins och den träförädlande industrins 
bransch- och arbetsgivarorganisation), har kontakt med småhustillverkare som är 
medlemmar i organisationen. TMF har fått en indikation på att branschen är 
frågande över hur Närings- och socialdepartementet och Boverket har så vitt 
skilda åsikter om vilka kriterier som ska ställas på ett NNE-hus mot vad övriga i 
branschen har. Kraven i BBR (Boverkets byggregler) är för dåliga menar många. 
Dessutom innehåller BBR endast minimikrav.  
Närings- och socialdepartementet går på Boverkets linje om att det är BBR kraven 
som ska gälla. Branschen och Energimyndigheten tycker att kraven är för lågt 
ställda i Boverkets byggregler (BBR) och att vi har en modernare byggteknik som 
kan spara mer energi. Varför ska vi då inte använda den tekniken för att klara våra 
mål om sänkta energikrav till år 2020 undrar ett flertal i branschen? Dåvarande 
Bostadsministern Stefan Attefall säger i [VVS-forums Internet version 2012-01-
24]3 att ”energikraven måste anpassas efter människors plånböcker” och att det 
bl.a. är därför som man går på Boverkets riktlinjer om att inte skärpa kraven. 

                                                 
1 BBR, Boverkets byggregler 
2 EU direktivet 2010/31/EU 
3 VVS-forums Internet version 2012-01-24 
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Några tycker att BBR kraven gynnar värmepumpsbranschen, värmepumpar går på 
el vilket motsäger innehållet i målen som EU har ställt upp. Dessutom används 
marginalel de kallaste perioderna på vintern vilket i många fall är importerad 
kolkraftsel.  
Oenigheten gör att tiden går och redan vid årsskiftet 2018/2019 ska dessa NNE-
hus börja byggas inom den offentliga sektorn. Ett närmare mål när det gäller 
offentliga byggnader kommer att träda i kraft redan 2015 vid renoveringar. Några i 
branschen tycker att kraven åtminstone ska ligga på passivhusnivå. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att förbereda småhusbranschen på vad som kommer att 
krävas av dem när det gäller de kommande energikraven.  

1.2.1 Mål 

Målet med denna rapport har varit att reda ut begreppet NNE och att ge exempel 
på tekniska lösningar samt konsekvenser som det kan få.  

1.2.2 Frågeställningar 

 Vilka kriterier/krav kan ett NNE-hus innehålla? 

 Vilka konsekvenser kommer av NNE-hus? 

 Hur har man gjort i våra grannländer? 

 

1.3 Metod 

Denna rapport har utförts genom att beskriva hur Sverige står i frågan kring 
NNE-hus idag (deskription) och vilka kriterier och krav det hypotetiskt kan tänkas 
bli när vi i Sverige ska börja tillämpa definitionen av NNE-hus. Under arbetets 
gång studerade jag litteratur, myndighetsskrifter och branschtidskrifter.  

Litteratur inom de olika områdena energi- och husbyggnadsteknik studerades för 
att förstå bakgrunden till hur och varför branschen, myndigheter och regeringen 
resonerar kring de kommande kriterierna. Studier gjordes även av 
regeringsskrivelser, myndighetsskrifter, promemorior, branschtidskrifter och 
internetsidor. Intervjuer med personer som är insatta i debatten kring ämnet 
NNE-hus gjordes. För vägledning och metodval användes boken vetenskaplig 
metod4.  

 

                                                 
4 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2009  
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1.3.1 Vilka kriterier/krav kan ett NNE-hus innehålla? 

Eftersom branschen inte har fått klara riktlinjer om vilka kriterier ett s.k. NNE-
hus ska uppfylla gjordes en analys av myndighetsskrifter, regeringsskrivelser och 
promemorior i ämnet. Resultatet av denna fråga är därmed en hypotes (ett 
antagande). Tillsammans med lågenergihuskonceptet, i frågeställningen ”Vilka 
konsekvenser kommer av NNE-hus” gjordes en schablonberäkning av solceller 
för att sänka den specifika energianvändningen. Detta för att se om åtgärden kan 
vara ett godtagbart kriterium för NNE-husen. 

1.3.2 Vilka konsekvenser kommer av NNE-hus? 

Av frågan ”Vilka kriterier/krav kan ett NNE-hus innehålla” förutsattes att det i 
och med nya regeländringar uppkommer vissa konsekvenser, vilka är hypotetiska. 

En fallstudie gjordes över hur nybyggnation av egnahem, villabyggnader, står sig 
idag och vad som behöver göras för att klara framtida eventuella krav. För studien 
användes ett husföretags lågenergihuskoncept i tre olika storlekar. Husen 
placerades på fyra olika svenska orter från söder till norr och beräkningarna 
gjordes av husföretaget.   

1.3.3 Hur har man gjort i våra grannländer? 

För att undersöka hur våra grannländer Danmark och Finland har gjort för att gå 
mot kravet om NNE-hus, som det står om i EU-direktivet 2010/31/EU, så 
gjordes litteraturstudier och dokumentanalyser av, BBR 19 (Boverkets byggregler 
19, ändringsförfattning BFS 2011:26), danska BR 10 (Bygningsreglementet 10) och 
finska D3 (byggbestämmelsesamling). Med hjälp av de olika ländernas byggregler 
sammanställdes sedan olika krav och en komparation gjordes.  

1.3.4 Begrepp och förkortningar 

BBR 19- Boverkets byggregler 2012. Trädde i kraft 1 januari 2013. 

CEN- Committé Européen de Normalisation 

ECEE- European Council for an Energy Efficient Economy 

EPBD2- Energy Performance of Buildings Direktive 

IEA- International Energy Agencys  

NNE- Nära nollenergihus, ett begrepp som kommer i framtiden där den specifika 
energianvändningen är mycket låg. 

Skäl- Står i EU-direktivet, Regeringens skrivelse och i promemorian finns en 
rubrik som förklarar varför man tycker eller tar ett visst beslut i en fråga. 

Solavskärmningsfaktorn, g- anger total transmitterad solenergi in genom ett 
fönster i förhållande till den mängd solenergi som träffar fönsterglaset. 

Typhus- hus som är utformade efter BBR:s krav och inte är en form av 
lågenergihus. 
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1.4 Avgränsningar 

Studier för NNE-kriterier inom flerbostadshus och lokaler har inte gjorts i någon 
omfattande mening.  

Fukttekniska detaljer eller andra djupgående fakta när det gäller konstruktioner 
eller installationer har inte gjorts. Det vill säga hur konstruktionerna och 
installationerna fungerar tekniskt. 

Boverkets byggregler, BBR 19, har använts i studierna i den här rapporten men 
referat till BBR 22 görs då en ny klimatzon har uppkommit i de nyare 
byggreglerna. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2- Teoretisk bakgrund görs en tillbakablick och en bakgrundsbeskrivning av 
hur frågan om nära nollenergihus kom till.  

Först beskrivs mål som antagits globalt av FN och sedan på EU-nivå, till mål som 
myndigheter i Sverige har satt upp. För att förstå utvecklingen görs en historisk 
tillbakablick över nationell energipolitik, småhuskonstruktioner och installationer. 

En jämförelse av konstruktioner från förr fram till nu görs för att se vad som har 
förändrats i bland annat U-värden. Systemgränser och benämningar på energi 
behandlas i kapitel 2.8.1. Vid beräkning av energi ingår olika energifaktorer som i 
sin tur ingår i husets systemgränser.  

I kapitel 3- Metod och genomförande görs en sammanfattning av promemoria del II 
där regeringen diskuterar frågan kring NNE och där myndigheter och branschen 
har yttrat sig i frågan. Några yttranden från de myndigheter och branscher som 
svarat på remissen tas upp. För att hitta indikationer på vilka kriterier ett så kallat 
NNE-hus kan tänkas inneha görs en genomgång av FEBY 12 (Forum för 
Energieffektivt Byggande), BBR 19, de Danska byggreglerna BR 10,15 och 20 
samt Finlands byggbestämmelsesamling, D3.  

I kapitel 4- Resultat och analys, redovisas svaren utifrån frågeställningarna.  

I kapitel 5- Diskussion och slutsatser förs egna diskussioner över resultatet genom 
frågeställningarna som ställdes inför denna rapport. En diskussion kring 
metodvalet tas upp och till sist avslutas kapitel 5 med förslag till andra intressanta 
infallsvinklar i ett fortsatt arbete kring NNE-husfrågan.
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2 Teoretisk bakgrund 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda kom som en omarbetad version år 
2010 (direktiv 2010/31/EU) och publicerades i Europeiska unionens officiella 
tidning den 18 juni 2010.  

När denna omarbetning kom såg den Svenska regeringen att i samband med detta 
se över hur systemet med energideklarationer hade fungerat och hur det skulle 
kunna utvecklas och förbättras även om det inte följer av ändringar i direktivet.  

Regeringen ville även utreda hur ändringarna i direktivet skulle kunna genomföras. 
Dessa frågor har väckt en stor debatt i Sverige då varje medlemsstat ska definiera 
vilka kriterier ett nära nollenergihus ska innehålla.  

Hösten 2011 tog debatten fart då det stod klart att två av våra myndigheter hade 
två helt olika uppfattningar i frågan som kom att handla om definitionen av NNE-
hus, nära nollenergihus. Under samma höst väntade branschen spänt på vad 
Närings- och socialdepartementet skulle säga i frågan. Vår Bostadsminister 
meddelade att departementet går på Boverkets linje och de minimikraven finns att 
läsa i BBR 2012. 

2011 var ett händelserikt år inom byggbranschen då en ny PBL, plan- och bygglag, 
kom. Ett utkast till en ny BBR 2012, Boverkets byggregler hade också arbetats 
fram, vilket presenterades under samma period.  

 

2.1 FN:s Klimatkonvention 

FN:s Klimatkonvention förkortas UNFCCC och står för United Nations 
Framework Convention on Climate Change5. Det är ett internationellt 
miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 och trädde i kraft 
1994. Syftet var att sänka halterna av växthusgaser i atmosfären till en nivå som 
förhindrar påverkan av klimatsystemet. Klimatkonventionen innehöll inga 
bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande 
Kyotoprotokollet.  

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som togs 1997 i Kyoto, 
Japan. Avtalet trädde i kraft 2005 och har som mål att de årliga globala utsläppen 
av växthusgaser ska minska med minst 5,2 procent från 1990 till perioden 2008-
2012. Protokollet innebär bland annat att EU-medlemsländerna ska minska sina 
utsläpp med 8 procent. EU-medlemsländerna har sedan förhandlat inbördes och 
fått olika enskilda kvoter. Genom detta protokoll ska främst sex växthusgaser 
begränsas och sänkas med 5,2 % jämfört med 1990 års utsläpp. Sverige är ett av 
de länder som har klarat detta mål. I och med detta avtal började handeln med 
utsläppsrätter. Ett exempel på en sådan handel är när Estland sålde utsläppsrätter 
till Japan. I gengäld för utsläppsrätter fick Estland 507 stycken el-bilar av 
Mitsubishi.  

                                                 
5 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/# 
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På FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009, också kallad COP15, var 
huvudmålet att enas om åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Vid 
mötet fastslogs att den globala temperaturökningen inte får överstiga två grader.  

 

2.2 Klimatmål inom Europeiska unionen 

I slutet av 2008 antog EU: s ministrar ett åtgärdspaket för klimat och miljömål till 
2020. Det innebär att växthusgasutsläppen ska minskas med 20 %, jämfört med 
1990- års utsläpp, att energi från förnybara källor skall öka med 20 % och den 
totala energiförbrukningen inom EU ska minska med 20 %. Detta är ett första 
steg för ett energieffektivt Europa. För att nå energimålen har EU- kommissionen 
lagt upp en strategi om fem punkter där innehållet under dessa punkter kort säger:  

1. Uppnå ett energieffektivt Europa- här vill kommissionen trycka på 
energieffektivisering i våra byggnader och i transportsektorn. Som ett led i 
Eco-designkraven vill kommissionen hjälpa unionens företag att bli 
konkurrenskraftiga genom energieffektivisering av både företag och 
produkter som produceras av de samma. 

2. Bygga en helt Europatäckande, integrerad energimarknad- våra el-
nät ska kopplas ihop för att få en el- marknad som är konkurrenskraftig 
och lika inom unionen. Visionen är att produktion av grön el ska kunna 
distribueras över hela unionen med vindkraft i norr och med sol från södra 
Europa som ett exempel. Kommissionen vill att unionen i princip ska vara 
självförsörjande energimässigt. Kostnaden för detta beräknas kosta 1 
trillion euro. 

3. Bemyndiga konsumenterna och uppnå en hög nivå av trygghet och 
säkerhet- kommissionen vill försäkra att konsumenter av energi i unionen 
ska kunna följa priser och utveckling på energimarknaden med hjälp av 
olika metodiska verktyg. Under denna punkt står även att läsa att 
säkerheten kring produktion av olja och naturgas till havs samt kärnkraften 
skall kontrolleras med en hög säkerhet för människors säkerhet både inom 
och utanför unionen. 

4. Utöka Europas ledarskap inom energiteknik och innovation- Det 
kommer att satsas 9 billjoner euro på initiativ inom den Europeiska 
industriella bioenergin för att snabbt öka marknaden på andra 
generationens bioenergi. EU ska också upprätthålla globala och 
internationella forskningsprogram.  

5. Stärka den externa dimensionen av EU:s energimarknad- Ett 
samarbete med närliggande länder i energiförsörjningsfrågan välkomnas 
speciellt med medelhavsländerna och med transitländer som Turkiet och 
Ukraina. Kommissionen vill ha energieffektiv, ren, hållbar och säker 
teknologi där låg koldioxidhaltig energi integreras i EU. 
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Detta är bara fragment och sammanfattningar av vad som står i A strategy for 
competitive, sustainable and secure energy6. 

 

2.3 Nationella mål 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål där mål och delmål 
finns.7 För att klara dessa mål har olika instanser ansvar för att arbeta mot att 
målen uppnås inom deras område. Under rubriken 2.5.2 Myndigheter beskrivs målet 
mer ingående för punkten God bebyggd miljö.  

”Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att 
effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar 
positiv till många miljömål” 8 

 

 Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket) 

 God bebyggd miljö (Boverket) 

 

God bebyggd miljö tar upp olika parametrar för att en långsiktig hållbar 
bebyggelse och infrastruktur ska bibehållas och utvecklas. Frågor kring energi- och 
resursanvändning är genomgående i målet.   

Till 2020 är ett 40 procentigt mål uppsatt vilket betyder att jämfört med 1990 års 
utsläpp ska det till år 2020 minska med 40 procent. Detta gäller den s.k. ”icke 
handlande sektorn” och som inte ingår i EU:s utsläppshandelsystem så som 
transporter, bostäder, delar av industrin, jord- och skogsbruk, avfallsanläggningar 
och vattenbruk.9  

För att klara åtgärderna skall vissa styrmedel sättas in t.ex. förändrade skatter och 
skärpta ekonomiska styrmedel.10   

2.4 Nationell energipolitisk historia 

Sveriges energipolitik grundlades under 1970-talet då vi drabbades av oljekriserna. 
Vår syn på energi- och oljeanvändning fick därmed en viktig brytpunkt. Detta 
ledde till att oljepriserna chockhöjdes och under en treårsperiod fick svenskarna 
uppleva en rejäl prishöjning. Priset tredubblades under denna period. Under den 
första oljekrisen var riksdagen och regeringen tvungna att agera, 1977 infördes 
lagen om en kommunal energiplan. 1978 började de första byggreglerna med 
energikrav att gälla SBN 75 (Svensk Byggnorm 1975) som utformades av 
Planverket, föregångaren till det som idag är Boverket. I Svensk byggnorm 1988 
kom nästa förändring med skarpare energikrav, SBN 1985.  

                                                 
6 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf?pid=6760 

8 http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-

energianvandning-i-Sverige-och-EU/ 
9 http://regeringen.se/sb/d/11759/a/123033, (2012-04-16) 
10 http://www.regeringen.se/sb/d/3117, (2012-04-16) 

http://regeringen.se/sb/d/11759/a/123033
http://www.regeringen.se/sb/d/3117
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Under 1980-talet skulle vi spara och hushålla med energi. Frågan om förnybar 
energi kom upp i samhällsdebatten men det var inte förrän på 1990-talet som den 
slog igenom och vi började prata om energieffektivitet istället för 
energihushållning.  

Under 2000-talet kom klimatfrågorna in och resurstillgångar såsom att oljan börjar 
ta slut. Vi fick dessutom fokus på att minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av 
olika styrmedel har Regeringen kunnat styra utvecklingen när det gäller 
energieffektivitet. Styrmedel har även införts som en följd av EU-direktiv. 2005 
kom ekodesigndirektivet som reglerar produkters energiprestanda. 2006 infördes 
lagen om energideklaration av byggnader.11 

 

2.5 Energipolitik 

För att driva Sveriges energipolitik framåt är departement, myndigheter och verk, 
forum, organisationer, föreningar och den nationella branschen de drivande i 
samhällsfrågorna.  

2.5.1 Regeringskansliet 

Social- och Näringsdepartementet 

Näringsdepartementet är en del av det svenska regeringskansliet med ansvar för 
energi, infrastrukturpolitik, IT, näringslivsutveckling, regional tillväxt och turism. 
Näringsdepartementet ansvarar för bl. a. Energimarknadsinspektionen och 
Energimyndigheten.12 

2.5.2 Myndigheter 

Boverket- BBR  
Boverket arbetar med frågor kring samhällsplanering, stads- och 
bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt boendefrågor. Myndigheten 
administrerar statliga bostadsstöd i form av bidrag, ett exempel på det är 
energistöd. Boverkets byggregler, BBR är tillämpningsföreskrifter till lag och 
förordningar. 2013 kommer BBR 19 Boverkets ändringsråd bli föreskrifter och 
därmed bindande.13 
 
Energimyndigheten 
Energimyndigheten arbetar med analyser och utredningar som ligger till grund för 
beslutsunderlag på regeringsnivå, främst i frågor inom energi, 
forskningsfinansiering, förnybar energi och försörjningstrygghet. Ett testlabb finns 
som en del av myndigheten där tester görs av olika apparater från värmesystem till 
tvättmaskiner m.fl. för upplysning om effektivitet och energieffektivitet. Energi- 
och klimatrådgivarna som finns i kommunerna går under energimyndigheten och 

                                                 
11 VVS-forum, Temabilaga mars 2012 
12 www.regeringen.se 
13 www.boverket.se 
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arbetar med rådgivning. I uppdraget för energi- och klimatrådgivarna ingår nu 
även transportrådgivning.14 
 
Swedac 

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara 
säkra och tillförlitliga. Att säkra kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt 
utnyttjande av resurser är myndighetens uppgifter. Swedac är ett svenskt 
ackrediteringsorgan som certifierar företag och energiexperter som ska utföra 
energideklarationer.15 

2.5.3 Forum- föreningar 

FEBY 
Forum för energieffektivt byggande bildades 2007 på initiativ av IVL, Svenska 
Miljöinstitutet AB, Aton Teknikkonsult AB, Lunds Tekniska Högskola (Energi 
och byggnadsdesign) samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Forumet 
bildades i samförstånd med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, 
Boverket, Formas och Sveriges Byggindustrier. Forumet ingår som svensk part i 
Passivhus norden.16  

Forumet har tagit fram kriterier för minienergi-, passiv-, och nära nollenergihus i 
skriften FEBY 12. Se nedan under rubriken 2.5.7 Sveriges Centrum för Nollenergihus. 

 
Passivhuscentrum 

Passivhuscentrum vill sprida kunskap om hållbart och energieffektivt byggande 
med passivhusteknik. Centret ska fungera som en plattform för aktörer och 
leverantörer inom passivhusmarknaden. Passivhuscentrum är ett oberoende 
kompetenscentrum som ägs av Alingsås kommun och Västra Götalandregionen.17 

 
Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) 
De svenska kriterierna för nollenergihus, passivhus och minienergihus utvecklades 
tidigare av en expertgrupp utsedd av Forum för energieffektiva byggnader 
(FEBY). Ansvaret har nu övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus 
(SCN), som är en förening för utveckling och spridning av energieffektivt 
byggande. 
 

                                                 
14 www.energimyndigheten.se 
15 www.swedac.se 
16 FEBY, Kravspecifikation för passivhus 2009 
17 www.passivhuscentrum.se 
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2.5.4 Branscher 

Branschen är de som har direkt och indirekt beröring med kravet om NNE-hus i 
denna rapport. Det kan vara råd, organisationer och föreningar som företräder en 
viss bransch t.ex. (SVEP) svenska värmepump föreningen, Villaägarna, (SABO) 
Sveriges Allmännyttiga Bostads AB, (FSB) Föreningen Sveriges energirådgivare, 
NCC, Skanska AB, Swedisol AB, Naturskyddsföreningen m.fl. 

 

2.6 Historisk överblick över småhuskonstruktioner 

Den första passivkonstruktionen gjordes redan i slutet av 1800-talet av den 
Norska polarforskaren Fridtjof Nansen. Fartyget Fram byggdes lufttätt och 
välisolerat. I loggboken kan läsas. ”Väggarna är täckta med tjärad filt, sedan följer 
en korkfyllning därpå en panel av granvirke sedan åter igen ett tjockt lager filt, 
därefter lufttätt linoleum och till slut ännu en panel. Innertaken har en 
sammanlagd tjocklek på 40 cm. Fönstren genom vilket kylan lätt kunna tränga in 
skyddas med tredubbla glas och på annat sätt. Här är en varm och ombonad plats 
att vistas på. Vi eldar inte i kaminen, oavsett om termometern visar 5 eller 30 
grader under nollpunkten. Ventilationen är utmärkt.... eftersom den skickar ner 
närmast frisk vinterluft genom fläkten. Jag funderar därför på att ta bort kaminen 
helt, den är bara i vägen.”.18  

När nya krav och direktiv kommer är det ibland viktigt att se bakåt för att på ett 
bra sätt kunna blicka framåt och verkligen se hur och vad som har förändrats.  

Nedan sammanställs några historiska klimatskalskonstruktioner och dess Ui-
värden från förr till idag. U-värdet är ett mått på hur väl en konstruktion isolerar 
mot värmeförluster. U-värdet mäts i Watt per kvadratmeter och grad Kelvin, 
W/m2K. Det vill säga hur många watt en konstruktion läcker per m2. 

2.6.1 U-värden för ytterväggkonstruktioner och vindsbjälklag 

Energiförlusten genom väggar beror på U-värdet och storleken på klimatskärmen. 
Lamdavärdet, λ, tar hänsyn till ledning och strålning genom materialet. 

Minimikrav för husets energiprestanda bestäms i Boverkets byggregler (BBR). U-
värden är alltså maxvärden. Om huset har mer isolering än maxkravet och där 
med ett lägre U-värde är det givetvis bättre för driftsekonomin och för klimatet. 
Om huset kommer att värmas med direktverkande elvärme ställs större krav på låg 
energianvändning. 

Den högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) får för de 
byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) inte överskrida 0,40 W/m2 K. 

I tabellen nedan finns tidstypiska Ui- värden för ytterväggar och vindsbjälklag.  
Från 1920-talet har Ui- värdet förbättrats med 10 gånger jämfört med dagens 
passivhus i både ytterväggar och vindsbjälklag.  

                                                 
18 Nansen, Fridtjof (1962) Fram över Polarhavet, Bokförlaget NATUR OCH KULTUR, Stockholm 

(sid. 66) 
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Tabell 1, Historisk överblick över klimatskalets u-värden. Information hämtad  
från Energimyndigheten, BBR och VVS-forum.19 

Byggår U-värde i yttervägg U-värde i vindsbjälklag 

-1920 0,9 0,6 

1921-1940 0,85 0,5 

1941-1960 0,6 0,45 

1961-1975 0,4 0,3 

1976-1985 0,25 0,18 

1986-2004 0,2 0,15 

*2005-2011 0,18 0,13 

**2005-2011 0,1 0,08 

Passivhus 2012 (0,07) 0,09 Tak 0,07 

*Den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) för hus som är uppvärmda med annan 
värmekälla än direktverkande el. 

** Den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) för hus som är uppvärmda med 
direktverkande el. 

2.6.2 U-värden för fönster 

Redan på Romarnas tid finns det dokumenterat att fönster användes i 
fasadgluggarna. Gamla englasfönster har ett U-värde på 5,0 W/m2 K och idag 
finns det fönster som har ett U-värde så lågt som 0,7 W/m2 K, oftast används de i 
lågenergihus som t.ex. passivhus. På 1980-talet slog treglasfönstren igenom och på 
1990-talet fylldes glaskassetterna med gas för att bli ännu effektivare. Det 
vanligaste U-värdet på fönster idag är 1, 3 W/m2 K.  

Genomsläppligheten eller som det kallas solenergitransmittans är en viktig del i 
energibalansräkningen. Då solen lyser in i ett rum tillförs rummet värme. På 
sommaren kan det betyda att rummet behöver kylas för att det inte ska bli alldeles 
för varmt. Solinstrålningen som kommer in är speciellt viktig i passivhus eftersom 
de är mer lufttäta och isolerade än vanliga typhus, vilket betyder att värmen hålls 
kvar längre. Se tabell i bilaga 2. 

2.6.3 Solfaktorer 

Fönster släpper ut mer värme än en välisolerad vägg. Stora fönster innebär ofta att 
både värmebehov och kylbehov ökar. Sommartid kan reducering av 
solinstrålningen göras med hjälp av markiser eller persienner. Solfaktorer är 
nödvändiga för att beräkna mängden energi som kommer in genom husets alla 
fönster. Solfaktor, g, är solinstrålningen genom fönstret in i rummet delat med 
solstrålningen på fönstret. Faktorn varierar beroende av solavskärmning, toning av 
glaset och typ av fönsterkonstruktion och vilket emissionsskikt som finns mellan 
isolerglasen.  

                                                 
19 VVS-Forum, http://vvsforum.se, Fortsatt ras för småhusbyggandet. Publicerat (2012-01-27). 

http://vvsforum.se/
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Avskärmningsfaktorer finns då ett fönster är skuggat av t.ex. andra byggnader eller 
av markiser. Det kallas avskärmningsfaktor och i SVEBY.s-beräkningsprogram 
räknas den med ett schablonvärde på 0,5 för alla vädersträck. 

 

2.7 Historisk överblick över installationer i småhus 

För 40-50 år sedan var det inte vanligt med andra installationer än den panna som 
värmde huset. Idag finns en uppsjö av tekniska installationer i nybyggda hus och 
tillkomna i äldre hus. Det kan vara ventilationsaggregat som är tidsstyrda, 
tidsstyrning av ljus, närvarostyrning av ljus, skymningsrelä för ljus, datorer som 
talar om när elen är billig, energivakter som håller koll på vad som förbrukar el 
med momentan mätning, smarta termostater och mycket mer. En uppsjö av 
tekniska hjälpmedel för att optimera och energieffektivisera vår energiförbrukning 
till det yttersta.  Utan att öka klimatskalets U-värde går det genom detta att 
optimera energiförbrukningen. 

2.7.1 Ventilation 

Under 1920-talet fick de flesta nybyggda hus centralvärme med vattenradiatorer. 
Med hjälp av termikens stigkrafter kunde man med tegelkanaler få en fungerande 
frånluft, tilluften togs in via ventiler i ytterväggarna. Det är detta vi kallar självdrag. 

Ventilationssystem med till- och frånluft kom redan i början av 1970-talet men det 
var inte förrän energibestämmelserna kom i SBN 75 och SBN 80 som systemet 
slog igenom.  

 
Tabell 3, Ventilationsaggregats verkningsgrad och fläkteffekt,  
VVS Forum, Tema Energieffektiv renovering mars 2012.20 

  1980 2010 

Verkningsgrad (%) 65 83 

Eleffekt (W) 150 50 

 

Idag finns ventilationsaggregat med 90 procents verkningsgrad men standard på 
marknaden är 80 procent. Vid kall utetemperatur behöver systemet frostas av och 
då sjunker verkningsgraden.   

Det allmänna rådet från Socialstyrelsen är att luften skall omsättas med en halv 
omsättning per timma (0,5 oms/h). Närmare i BBR (Kap 6.25 och 6.25.1) står att 
uteluftsflödet ska vara minst 0, 35 l/s per m2 golvarea. 

SFP (Specific Fan Power) eller på svenska specifik fläkteffekt är ett mått på en 
fläkts/aggregats el-effektivitet. I byggreglerna ställs krav för hur effektiva fläktarna 
minst ska vara. Det lägsta värdet i tabellen är det mest el-effektiva värdet. 

 

                                                 
20 VVS Forum, Tema Energieffektiv renovering mars 2012 
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Tabell 4, Krav på SFP enligt BBR21 

Typ SFP, 
kW/(m3/s) 

Från- och tilluft med 
återvinning 2,0 

Från- och tilluft utan 
återvinning 1,5 

Frånluft med återvinning 1,0 

Frånluft  0,6 

 

En EC-motor (elektronisk växlad likströmsmotor) är cirka 30-50 procent 
effektivare än en AC-motor (asynkronmotor) och karaktäriseras som 
energieffektiv. En elektronisk styrning sitter i motorn där bl. a. varvtal kan 
regleras. Fläktarna är dessutom relativt tysta. 

 

 

Bild 1, SP, byggnaders täthet22 

2.7.2 Uppvärmningssystem 

I många hem idag finns inte bara ett värmesystem utan flera. Flexifuel är ett 
vanligt begrepp i bilbranschen och så även i våra hus. Oftast finns dock en primär 
energikälla följt av en sekundär. 

                                                 
21 Regelsamling för byggande, BBR 2012, ISBN (pdf): 978-91-86827-41-0  
22 www.sp.se (byggnaders täthet) 

Luftrörelser i och kring konstruktioner påverkar 

fukt och värmeflödet i en byggnad. 1978 infördes 
kravet på lufttäthet för att i BBR 12 försvinna. I 
BBR 16 infördes kravet igen men utan specifika 
riktvärden. När energieffektiva hus byggs ställs 
höga krav på lufttäthet.  
 
Det är också viktigt att ett ventilationsaggregat 
ställs in på rätt sätt. Blir det ett övertryck trycks 
fukt in i konstruktionerna. Blir undertrycket för 
stort sugs luft ut ur huset.  
I bild 2 visas hur det går till vid en 
täthetsprovtagning. Först sätts huset i övertryck 
sedan i undertryck. Medelvärdet av den mängd 
luft som krävs för att uppnå trycket på 50 Pa är 
husets luftläckage. 

http://www.sp.se/
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Förutom de vanliga uppvärmningssystemen som ved-, pellets-, flispannor, 
fjärrvärme och olika typer av värmepumpar finns idag kombinationer som är mer 
ovanliga.  Till ”lågenergihus” som inte drar så mycket energi finns lösningar som 
värmepump och fjärrvärme. Kombinationen är ovanlig och komplicerad då 
fjärrvärme egentligen är ett högtemperatursystem. En lösning är att leda 
fjärrvärme till dessa hus då de ligger långt från fjärrvärmeverket och är sist på 
systemet. Detta för att vattnet på vägen har tappat så mycket i temperatur. Då 
används sedan värmepumpen för att höja temperaturen till över 50 grader för att 
bl. a undvika legionellabakterier.  

I vissa typer av lågenergihus finns inte ett traditionellt uppvärmningssystem. 
Byggnadens klimatskal är så effektivt med lågt luftläckage att uppvärmningen sker 
med tilluft från ventilationen. 
En lösning kan vara att koppla på vissa vitvaror som disk- och tvättmaskin på 
fjärrvärmen då behöver inte maskinen värma vattnet med el. 
I många nybyggda hus idag sätts det in en värmepump, främst berg-, jord- och 
frånluftsvärmepumpar. Till värmepumparna kan ventilation med återvinning 
kopplas till så det i ett system finns varmvatten till dusch och 
radiatorer/golvvärme plus ventilation. 
 

2.8 Systemgränser 

CEN (European Committee for Stanardisation) arbetar med standarder som berör 
byggnaders energiprestanda inom EU. Inom CEN finns olika tekniska kommittéer 
som arbetar fram gemensamma standarder inom unionen. Internationella 
standardorganisationen, ISO har flera standarder där analys av energisystem 
behandlas. SIS (Swedish Standards Institute) utvecklar standarder i Sverige och är 
en del i CEN och ISO.   

Systemgränserna kan delas in i tre delar; gränsen runt en apparat eller en 
utrustning, rummets samt husets. Två varianter finns vid den tredje gränsen och 
det är i huset och utanför huset.  

2.8.1 Systemgräns huset 

Husets systemgräns ligger utefter utsidan på huset klimatskal. Inom denna gräns 
finns två andra gränser, nämligen rummens och apparatens systemgränser. Inom 
husets gränser finns de klimatstyrande- och betjänande systemen.  

De klimatstyrande systemen är det som ser till att vi kan ha ett komfortabelt 
inomhusklimat i huset och i rummen. Det är uppvärmningssystem och ventilation 
som tillför värme, för bort värme och föroreningar från luften. De betjänande 
systemen är bl. a. tappvatten, eluttag, belysning och tele-/datautrustning. Båda 
systemen tillför huset värme och elenergi. Ibland kan även kylenergi behövas och 
det ingår också här.  
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Bild 2, Systemgräns för byggnadens energianvändning, BBR 2012.23 

 

2.8.2 Nettoenergi- Byggnadsprestanda 

Nettovärmebehovet är den värme som tillför husets värme- och 
ventilationssystem samt tappvarmvatten. Detta kan ställas i relation med BBR.s 
krav på energianvändning. När energieffektiviseringar görs i ett hus ändras 
nettovärmebehovet. När det gäller verkningsgrader, η, har olika värmesystem 
varierande systemverkningsgrad. I ett hus där inga energieffektiviseringar görs 
kvarstår nettoenergibehovet.  
Med nettoenergi mäts en byggnads energiprestanda och är en balans mellan 
tillförd energi för att hålla en viss komfort och värmeförluster av olika slag som 
t.ex. luftläckning, ventilationsförluster och värmetransmission genom klimatskalet.    

2.8.3 Köptenergi- Energiprestanda 

Köpt energi är den energi som levereras till byggnaden och som fastighetsägaren 
betalar för. Det är denna systemgräns som med undantag av hushållsel används i 
BBR, den gräns som tas upp vid energideklarationen och förs in i Boverkets 
datasystem, Gripen. Köpt energi kan bli kostsam då värmesystemets 
verkningsgrad, η, inte är hög. 

2.8.4 Primärenergi- Energisystemprestanda 

Enligt EPBD2 (Artikel 2) nämns primärenergi som: ”energi från förnybar och icke-

förnybara energikällor som inte har genomgått någon omvandling”.  

                                                 
23 Regelsamling för byggande, BBR 2012, ISBN (pdf): 978-91-86827-41-0 
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Energihushållningskraven i de svenska byggreglerna är utformade så att de tar 

hänsyn till den primära energianvändningen. 

I (Artikel 9) står att medlemsstaten ska tillämpa definitionen av nära 
nollenergibyggnader som avspeglar nationella, regionala eller lokala förhållanden 
och där en numerisk indikator för primärenergianvändning i kWh/m2 och år 
ingår.  

De primära energifaktorerna som används för att fastställa den primära 
energianvändningen får grundas på nationella eller regionala årsgenomsnittsvärden 
och får ta hänsyn till relevanta europeiska standarder.  

Primärenergi är ett sätt att kvalitetssäkra olika energislag, det som även kallas 
exergi. Exergi är den totala mängden potentiellt arbete i ett system i en viss 
omgivning och betecknar energikvaliteten24.  

Danmark har infört primärenergifaktorer och i Finland gjorde man det 2012.  

Beroende på vilken uppvärmningsform som används till huset och vilken 
systemgräns som väljs, kan effektiviteten visa olika resultat. Beroende av vilken 
energi man använder som uppvärmning av sitt hus (primär energi) belastar vi vår 
miljö olika hår genom CO2 utsläpp25. 

 

2.9 Energifaktorer 

En energifaktor kan vara en värmefaktor som t.ex. en berg- eller jordvärmepump 
med en värmefaktor på 3. Förhållandet sägs då vara 1:3, vilket betyder att för en 
kilowattimma el fås tre i värme tillbaka.  

För att värdera energi kan energifaktorer användas. Energifaktorerna tar hänsyn 
till energins framställningsprocess, förluster och påverkan på miljön. Under 
rubrikerna nedan förklaras hur de olika begreppen och ekvationerna hänger ihop. 

2.9.1 Energiformfaktorn (Eviktad) 

I BBR finns krav för hur mycket energi en byggnad får förbruka per kvadrat och 
år. T.ex. för eluppvärmda hus 55 kWh/m2 år i zon 3. Där med kan det ses som att 
Boverket har värderat energin. Det är hårdare krav på specifik energianvändning 
när huset värms med el än om huset skulle värmas med biobränsle eller fjärrvärme 
eftersom el värderas med en högre energifaktor. Energiformfaktorn värderar alltså 
energikällan. Se ekvation 1 i bilaga 16. 

 

 

 

                                                 
24 Energieffektivt byggande möjligheter- och hinder för högre krav, kompendium av Eje Sandberg, 

2014-05-04. 
25 Joelsson, A. Primary Energy Efficiency and CO2 Mitigation in Residential Buildings, 

Mittuniversitetet,2008 
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Tabell 5, Energiformfaktor, faktorer från Aton 

Energiform Faktor 

El 1 

Fjärrvärme 0,5 

Biobränsle 0,5 

Naturgas 1 

Fjärrkyla 0,4 

 

Faktorerna kan variera inom sina egna grupper. T.ex. fjärrvärme produceras lokalt 
i olika städer med olika sammansättningar. I Jönköping eldas det med sopor i 
fjärrvärmeverket på Torsvik. På vintern kan en spetsning behövas för att klara 
värmebehovet och då behövs andra energislag. Sådana energislag kan vara pellets, 
olja eller gas för olika fjärrvärmeverk runt om i landet. El värderas olika i landet. I 
zon I, uppe i Norrland, där en stor del av Sveriges el-produktion finns värderas 
den till en faktor på 1, 6 enligt BBR. I zon II är värderingen 1, 7 och i zon III 2, 0. 
Solenergi och vindkraft värderas till 0 d. v. s. gratisenergi.  

2.9.2 Primärenergifaktorn (fp, tot) 

Primärenergi beskriver hur mycket naturresurser som går åt för att producera och 
omvandla ett visst energislag till en viss nytta där primärenergifaktorn i sin tur 
omvandlar nytta till primärenergi. I slutanvändningen blir detta nettoenergi. Se 
ekvation 2 i bilaga 16. 

Vid jämförelse av olika energislag kan det utläsas att det är viktigare att spara på 
vissa energiformer än andra. T.ex. är el med en primärenergifaktor på 1 sämre än 
fjärrvärme med en faktor av 0, 5. Se tabell 5 ovan. 

Det finns fler parametrar av energiformer och faktorer. Teorier runt hur dessa ska 
beaktas finns det också många. 

 

2.10 Boverkets byggregler - BBR  

I Sverige har vi delat in landet i fyra klimatzoner där varje zon har ett värde på 
specifik energianvändning beroende av om huset ska värmas med el eller inte.  

I denna rapporten behandlas BBR 19 d. v. s. innan det blev fyra klimatzoner. Se 
bilaga 3. 

I tabell 6:a och 6:b finns uppgifter om förhållandet mellan klimatzon, 
specifikenergianvändning, installerad effekt och den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten. Hänsyn tas även till hur stor Atemp byggnaden har 
i förhållande till den installerade eleffekten då byggnaden värms med el. I Sverige 
är Atemp den area som är uppvärmd till 10 ˚C eller mer. 

Bostäder ska vara utformade så att: 

 byggnadens specifika energianvändning 
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 installerad eleffekt för uppvärmning, och 

 genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar 
som omsluter byggnaden (Aom), 

 högst uppgår till det som står i tabell 6:a och 6:b nedan enligt (kap. 9.2) BBR.26   

 

Tabell 6:a, BBR 2012, för icke elvärmda hus  

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 130 110 90 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 0,4 0,4 0,4 

 

 

Tabell 6:b, BBR 2012, för elvärmda hus 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning 
[kW] + tillägg då Atemp är större än 
130 m2 

5,5  
0,035(Atemp – 130) 

5,0 
 0,030(Atemp – 
130) 

4,5 
 0,025(Atemp – 130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 0,4 0,4 0,4 

 

Krav på Ui-värde finns inte i Sverige förutom som alternativ till specifik 
energianvändning för byggnader där golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2, 
fönster och dörrarean, Af; högst är 20 procent av Atemp samt att kylbehov inte 
finns. Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten däremot ska högst vara 
0,40 W/m2 K27.  

Det finns inte heller något krav på lufttäthet i nybyggnadsreglerna. Klimatskärmen 
ska vara så lufttät att den specifika energianvändningen och installerade eleffekten 
för uppvärmning kan uppfyllas. Lufttätheten ska även vara tillräcklig så att inte 
fukt kan tränga ut i konstruktionen. Med tanke på ventilationen bör lufttätheten 
vara tillräckligt god i förhållande till det valda ventilationssystemet.  

Uteluftflödet (tilluften) ska vara lägst på 0,35 l/s per m2 golvarea. 

I Sverige rekommenderar inte Boverket något specifikt program för 
energiberäkning. Om innetemperaturen är okänd vid beräkning ska 22 ˚C 
användas. Viktningsfaktorer för energi används inte. 

                                                 
26 BBR, Boverkets byggregler 
27 BBR, Boverkets byggregler 
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Tabell 7, BBR 19 Byggnader mindre än 100 m2  

Ui 
W/m2K 

Byggnad med annat 
Uppvärmningssätt 

än elvärme ˂ 50 m2 

Byggnad med elvärme 
där 
Atemp 51- 100 m2 

 

Utak 0,13 0,08 

Uvägg 0,18 0,1 

Ugolv 0,15 0,1 

Ufönster 1,3 1,1 

Uytterdörr 1,3 1,1 

 

Krav på lufttäthet finns på byggnader under 100 m2. Det genomsnittliga 
luftläckaget får inte överstiga 0,6 l/s vid 50 Pa tryck.  

Metoden mäts enligt den svenska standarden SS-EN13829. Om byggnaden är 
över 60 m2 i golvarea, Atemp, ska värmeåtervinning finnas som ventilationssystem 
eller frånluftsvärmepump. Temperaturverkningsgraden eller återvinningen bör 
vara 70 % eller ge en motsvarande besparing hos värmepumpen.  
Den installerade eleffekten, i värmepumpen, får högst vara 5,5 kW.
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3 Metod och genomförande 
Denna rapport innehåller bl. a. en dokumentanalys av politiska rapporter, 
remisser, myndighetsrapporter, promemorior, forskningsrapporter och danska, 
finska och svenska byggregler. Den stora delen av rapporten är en 
dokumentanalys för att besvara frågorna ”Vilka kriterier/krav kan ett NNE-hus 
innehålla?”, ”Vilka konsekvenser kommer av NNE-hus?” och ”Hur har man gjort 
i våra grannländer?”. Av dokumentanalyserna har en hypotes tagits fram.  

En fallstudie är gjord där tre olika husstorlekar av VästkustVillans husmodeller 
använts för att göra en jämförelse mellan de olika kraven i zonerna. Därefter 
analyseras husen både före och efter en takmonterad solcellsanläggning monterats 
för att sänka energiförbrukningen i husen.  

 

3.1  EU-direktivet 

EPBD2 innehåller 33 stycken skäl (skälen till varför åtgärder behövs och varför 
direktivet finns till), 31 artiklar med direktiv som varje medlemsland ska beakta i 
arbetet med frågan om NNE-byggnader. Till detta finns även fem bilagor. Den 29 
mars 2012 sammanträdde regeringen efter att promemoria del II hade cirkulerat 
för diskussion inom byggbranschen, för att bestämma vilka regler som ska gälla 
och se till att Sverige följer EPBD228.   

Nära nollenergi (NNE) är ett begrepp som definieras av vart och ett av 
medlemsländerna. Det vill säga att det kan komma att bli lika många definitioner 
av begreppet som det finns medlemsländer. Det enda som definitionen innebär är 
att det är ett hus som drar lite energi och har en viss mängd förnyelsebar energi. 
Helst när- eller egenproducerad. 

Nedan följer en sammanfattning av några av direktivets artiklar. Vissa artiklar och 
hänvisningar tas inte med eller är ofullständiga i denna rapport. Skälen samt 
bilagorna sammanfattas inte här men kan komma att refereras till. Huvudartikeln 
för denna rapport är artikel 9. Den kursiva texten är komentarer/analyser till de 
olika artiklarna. Direktivet 2010/31/EU kan läsas i sin helhet i bilaga 1.  

Syfte (Artikel 1) 

Syftet med direktivet är bl. a. att den ska främja en förbättring av energiprestandan 
i byggnader. En generell ram för en metod ska finnas för beräkning av 
energiprestanda i byggnader, samt för tillämpningen av minimikrav i nya- och 
äldre byggnader vid renovering.  

Det står också att:  

”Kraven i detta direktiv är minimikrav som inte ska hindra någon medlemsstat 
från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Sådana åtgärder ska vara 
förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De ska anmälas 
till kommissionen.” 

                                                 
28 EU direktivet 2010/31/EU 
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Fastställande av minimikrav avseende energiprestanda (Artikel 4) 

I artikel fyra behandlas frågan om energiprestanda i byggnader med avsikt att nå 
kostnadseffektiva nivåer.  

Åtgärder ska vidtas för byggelement som ingår i klimatskalet och som påverkar 
energiprestandan. Här får medlemsstaterna skilja mellan nya-, befintliga- och olika 
typer av byggnader. Kraven ska även ta hänsyn till inomhusklimatet, lokala 
förhållanden och till byggnadens avsedda användning och ålder.  

En medlemsstat är inte skyldig att fastställa minimikrav för energiprestanda som 
inte är kostnadseffektiv med hänsyn till den skattade ekonomiska livslängden. 
Minimikraven ska ses över vart femte år och ska vid behov uppdateras för att 
återspegla den tekniska utvecklingen.  

Det ovanstående kraven kan undantas i vissa kategorier av byggnader som 
exempelvis kulturbyggnader, byggnader där andlig och religiös verksamhet 
bedrivs, tillfälliga byggnader samt bostadshus som används eller är avsedda för 
användning antingen mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del 
av året (motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 % av 
vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning). Fristående byggnader med en 
total användbar golvarea på mindre än 50 m2 är också undantagna. 

Detta är endast några exempel på byggnader undantagna från direktivet. Sådana typer av 
byggnader behöver inte energideklareras.  

 

Nära nollenergibyggnader (Artikel 9) 

I artikel 9 står det att medlemsstaterna ska se till att alla byggnader senast 31 
december 2020 är nära nollenergibyggnader och att nya byggnader som används 
och ägs av offentliga myndigheter är nära nollenergibyggnader efter den 31 
december 2018. 

Nationella planer ska upprättas för att öka antalet nära nollenergibyggnader. 
Planerna får innehålla olika mål beroende av byggnadskategori. 

En numerisk indikator för primärenergi i kWh/m2 år ska ingå i planerna. 
Primärenergifaktorerna får grundas på nationella eller regionala 
årsgenomsnittsvärden och får ta hänsyn till relevanta europeiska standarder. 

Etappmål för förbättrad energiprestanda i nya byggnader ska finnas senast 2015 
och ska förbereda för genomförande av ovanstående i första stycket. 

För användning av energi från förnybara energikällor i nya byggnader och 
befintliga byggnader som genomgår en större renovering finns närmare uppgifter i 
artiklarna 6 och 7 i direktivet 2009/28/EG, Om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor i artikel 13.4. 
 
Senast den 31 december 2012 och sedan vart tredje år ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om medlemsstaternas framsteg för att öka antalet NNE-
byggnader. Med rapporten som grund ska kommissionen utarbeta en 
handlingsplan för att öka antalet sådana byggnader samt främja bästa praxis för 
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kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till NNE-byggnader. 
 
I vissa fall där kostnadsnyttoanalysen med hänsyn till byggnaders ekonomiska 
livslängd är negativ, får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa det som står i 
stycke 1 ovan, motsvarar punkten 1a) och b) i direktivet. 

 

3.2 Regeringens skrivelse och Promemoria del II en 

sammanfattning (Svenska kriterier för NNE) 
 

På uppdrag av regeringen analyserades frågor kring NNE i flera olika steg av 
Boverket och Energimyndigheten. Detta ledde till den promemoria som 
regeringskansliet skrev och som remitterades under januari 2012. 
Remissinstanserna var myndigheter, organisationer och andra berörda i branschen. 
Regeringens skrivelse sammanfattas nedan och är kopplad till promemorian vilket 
gör att denna sammanfattning speglar promemorian därför görs endast denna 
sammanställning i rapporten.29 
   
I regeringsskrivelsen sammanfattas de fyra huvudfrågorna följt efter en 
sammanfattning av vad promemorian kom fram till. Vissa remissvarares 
synpunkter sammanfattas följt efter kommer skälen för regeringens bedömning i 
frågan. Kursiv stil under regeringens bedömning i styckena nedan är förtydliganden. 
 

Skrivelsen behandlar fyra stycken huvuddiskussioner som går under rubrikerna: 
 

1) Den svenska tillämpningen av begreppet nära nollenergibyggnader. 
2) Främjande åtgärder för kunskap och effektivt genomförande. 
3) Kontrollstation och etappmål 2015. 
4) Rollen för förnybar energi i nära nollenergibyggnader.  

 
 
1) Den svenska tillämpningen av begreppet nära nollenergibyggnader. 
 
Regeringens bedömning: 
Den svenska nära nollenerginivån kommer att vara rättsligt gällande fr.o.m. år 
2021. Kraven i byggreglerna bör då vara skärpta när det gäller 
energihushållningskraven jämfört med dagens krav. Regeringen anser inte idag att 
det finns tillräckliga underlag för att fastställa framtida krav i byggreglerna utan vill 
utvärdera befintliga lågenergibyggnader. Demonstrationsprojekt ska upprättas för 
att analysera energieffektivitet och ekonomiska konsekvenser. Skärpningar av 
byggreglerna kommer att bygga på om de är miljömässiga, fastighetsekonomiska 
och samhällsekonomiska. Även omvärldsfaktorer som påverkar byggmarknaden 
spelar in här. Första kontrollstationen är 2015 och är en del av den svenska 
strategin för att närma sig nära nollenergikraven. 
 

                                                 
29 Regeringens skrivelse 2011/12:131, vägen till nära nollenergibyggnader, Stockholm 29 mars 2012. 
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Promemorians bedömning: 
Huvuddraget i denna fråga stämde överrens med regeringens bedömning och att 
Sverige därmed uppfyller direktivets krav om vad som idag är tekniskt och 
ekonomiskt motiverat ur nationell synpunkt. Däremot tycktes begreppet nära 
nollenergi ligga närmre framtida regler än de i dagens BBR19, då en lägre 
energianvändning per m2 kan komma att bli gällande. Tillgängligt underlag för 
ytterligare skärpningar av dagens energihushållningskrav ansågs vara för magra. 
Skälen till regeringens bedömning: 
Regeringen bedömer att begreppet nära nollenergibyggnad gäller från 2021 och 
kommer först då vara rättsligt bindande för nya byggnader i 
energihushållningskravet. Skärpta krav kommer att göras till dess i de flesta 
kategorier och klimatzoner. Remissinstanserna ska inte se promemorian som 
liktydig med NNE-byggnader som det står i EPBD2. I direktivet står att åtgärder 
för ytterligare förbättringar av byggnaders energiprestanda ska göras. Det som ska 
tas hänsyn till då är klimatförhållanden och lokala förhållanden samt 
inomhusklimatet och kostnadseffektiviteten. Underlaget för att skärpa kraven i 
BBR ytterligare är för osäkra. 
 
2) Främjande åtgärder för kunskap och effektivt genomförande. 
 
Regeringens bedömning: 
S.k. främjandeåtgärder bör genomföras av två syften, dels för att minska kostnader 
för upplärning samt bidra till att minimera möjliga merkostnader för att 
energieffektivt byggande ska främjas, dels för att grunda definitionen av nära 
nollenergibyggnad på solitt underlag. Därför ska dessa åtgärder baseras på 
demonstrationsobjekt med stor geografisk spridning där uppföljning och 
värdering av tekniska egenskapskrav och ekonomiska aspekter kopplade till 
energieffektiva byggnader kan studeras närmare. Bedömningen är att 
energibehovet ska kunna täckas med som mest 105,9 kWh/m2 år i norra Sverige 
och som minst med 20 kWh/m2 år i södra delen. Även målnivåer mellan dessa 
bör finnas.  
Det som det talas om här är de tänkta demonstrationsobjekten som Energimyndigheten har 
avsatt pengar till och vill analysera i landets tre olika zoner. Detta för att få ett underlag till 
kommande lagändringar i BBR som ska gå mot framtidens definition d. v. s. NNE-byggnader.   
 
Promemorians bedömning: 
Skillnaden mellan regeringens skrivelse och promemorian är att det inte ges några 
målnivåer i promemorian. 
 
Skälen till regeringens bedömning: 
Regeringen tycker att Energimyndighetens förslag om demonstationsobjekt av 
nybyggnation och renovering till nära nollenergihus är ett bra förslag. Då kan en 
långsiktig och kontinuerlig uppföljning och utvärdering göras av husen. 
Regeringen bedömer också att analyser av innovativa och beteenderelaterade 
frågor ska finnas med i utvärderingarna. 
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3) Kontrollstation och etappmål 2015. 
 
Regeringens bedömning: 
Till etappmål 2015 förväntas utvärderingarna på demonstrationsprojekten vara 
klara. De kommer vara till grund för kommande och eventuella 
energihushållningskrav, tekniska egenskapskrav, verklig merkostnad för 
energieffektivt byggande och verkliga miljövinster. Byggprojekt med dessa 
målsättningar som påbörjas oavsett initiativtagare bör uppmuntras under 
perioden.  
Promemorians förslag: 
Stämmer överens med regeringens bedömning. 
 
Skälen till regeringens bedömning: 
Dagens kunskapsläge medger inte att ett bindande etappmål tas till 2015. Därför 
finns det i Energimyndighetens budgetunderlag 2012 underlag för att ta fram 
demonstrationsobjekt och insatser för kompetensutveckling.   
 
4) Rollen för förnybar energi i nära nollenergibyggnader.  
 
Regeringens bedömning: 
I definitionen av NNE-byggnader enligt direktivet står det att en sådan byggnad 
ska förbruka lite energi och den energi som används ska vara förnybar. Regeringen 
anser att Sverige har en hög andel förnybara energikällor i energianvändningen då 
staten tillämpar styrmedel för att stödja tillförseln och användningen av sådan 
energi. Energideklarationen ska främja alternativa energiförsörjningssystem och de 
får fördelaktigare villkor i Boverkets byggregler. I och med det anses Sverige 
uppfylla direktivets krav om förnybar energi i nära nollenergibyggnader. 
Däremot har inte Sverige ställt upp de krav som ett NNE-hus kan tänkas få då sådana krav 
inte kommer att bli gällande förrän 2020.    
 
Promemorians bedömning: 
Stämmer överens med regeringens bedömning. 
 
Skälen till regeringens bedömning: 
De svenska byggreglerna är generella och kan inte föreskriva vilka energikällor och 
uppvärmningssätt som ska användas i en byggnad. En flexibilitet ska finnas för val 
av tekniska lösningar. Ekonomiska styrmedel finns för att främja valet av 
förnybara energikällor. Energifaktorer bedöms som ineffektiva och svåra att 
regelmässigt utforma. Energideklarationen kan också ses som ett styrmedel.   
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3.2.1 Den nationella debatten kring promemoria del II  

I frågan om NNE-byggnader har näringsdepartementet gått på Boverkets linje. 
Bostadsminister Stefan Attefall sa att, ”Vi har de hårdaste kraven i Europa”.30 
Samtidigt sa han att kraven kommer att skärpas fram till 2020 och sedan till 2050. 
Det är i första hand redan byggda hus som behöver energieffektiviseras eftersom 
det inte byggs så mycket nya hus. Se bilaga 1, EU-direktivet (Artikel 2).  

Om passivhusteknik säger Boverket, ”Men av Boverkets konsekvensutredning 
framgår att även om byggandet av lågenergihus ökar får det än så länge betraktas 
som ett experimentbygge”.31 Verket menar också att det råder brist på både 
ekonomisk och teknisk utvärdering av dessa byggnader så därför kan de inte ligga 
till grund för kommande krav. 

Energimyndigheten anser att en större skärpning av kraven i BBR är möjlig och 
att nuvarande energiregler inte har skärpts nämnvärt sedan 1978.  

Solavskärmningsfaktorn, g, för glasytor mot andra vädersträck än norr bör vara 
högst g lika med 0, 4 och det bör finnas ett allmänt råd för värmeåtervinningen i 
ett ventilationssystem. Myndigheten vill också att en utredning av eventuellt 
ändrade systemgränser görs. Se 2.8.1 Systemgränser och EU-direktivet 3.1 (Artikel 9). 

Promemorian tar inte hänsyn till direktivets krav Artikel 4 då minimikrav ska 
fastställas på kostnadsoptimala nivåer. Myndigheten menar att resultat visar att det 
finns positiva analyser kring detta.  

I remissvaret från Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) föreslår föreningen 
att beslutsunderlaget för att definiera NNE måste baseras på livscykelkostnader. 
Energikraven bör harmoniseras med de övriga nordiska länderna för att få en 
enhetlig nordisk tillväxtmarknad.  
Sveriges Forskningsråd för Nollenergibyggnader bör bildas för kunskapsspridning 
och hantering av demonstrationsprojekt som ska genomföras. Verifierad 
spjutspetsteknik är viktig för att stärka svenskt näringsliv och export av 
miljöteknik. ”En satsning på energieffektivt byggande ger en långsiktigt bärkraftig 
ekonomi, en regionalt ökad tillväxt och möjliggör att miljömålen kan uppnås för 
bebyggelsen”.32  
Vidare tycker SCN att, ”regeringskansliet inte speglar vad som är tekniskt, socialt 
och ekonomiskt möjligt då definitionerna för NNE föreslås bli samma som 
kraven i byggreglerna BBR 19. Man öppnar visserligen för möjligheten att kraven 
kommer att skärpas”.33 
Förslag från SCN är att Energimyndigheten ska ta över ansvaret för byggreglernas 
energikrav. I egenskapskraven bör primärenergi föras in som ett systemperspektiv.  
Ekonomiska incitament borde införas för att stimulera branschen att bygga 
energieffektiva hus.  

                                                 
30 VVS-Forum, http://vvsforum.se,- Vi har det hårdaste kraven i Europa. Publicerat (2012-01-13). 
31 Remissammanfattning, Revidering av Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 

1993:57), Dnr: 1271-329/2010, mars 2011 Karlskrona 
32 Sandberg, Eje, Ordf, Sveriges Centrum för Nollenergihus, Remissvar angående förslag och 

bedömningar avseende nära nollenergibyggnader, Direktiv 2010/31, 2012-01-16 
33 Sandberg, Eje, Ordf, Sveriges Centrum för Nollenergihus, Remissvar angående förslag och 

bedömningar avseende nära nollenergibyggnader, Direktiv 2010/31, 2012-01-16 

http://vvsforum.se,-/
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SCN vill ha ändringar i BBR: s energiprestandadefinition: 
Hänsyn till formfaktorn bör beaktas då små byggnader får svårt att klara 
energikraven. Övergången mellan de olika klimatzonerna kan vara besvärliga, 
hänsyn till förluster i ett systemperspektiv och till hållbarhet hos energislagen 
måste tas. BBR bör ange en metod för beräkning av byggnadens 
energianvändning. Detta är huvudbudskapet.   
 

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ser inte att byggandet av mer energieffektiva 
byggnader jämfört med BBR 19 strider mot de tekniska egenskapskraven. 
Eftersom passivhus har en högre kvalitetssäkring vid uppbyggnad ser SP snarare 
att det är mer risk med att bygga som vi gör idag. 

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan menar att, ”stränga energikrav inte får leda till att 
någon avstår från att bygga”. En licentiatavhandling visar att det är ekonomiskt 
lönsamt med lågenergihus på fem års sikt.34  

JM AB, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostads AB, Bostadsrätterna och Villaägarnas 
Riksförbund: ”betonar kostnadsaspekterna med skärpta krav”.35 

 

3.3 Från passivhuskrav till NNE-kriterier 

För att hitta indikationer om vilka kriterier ett NNE-hus kan tänkas innehålla har 
mycket av studierna i denna rapport fokuserats på att hitta troliga ledtrådar i 
branschen. FEBY har förut satt en form av standard när det gäller minienergihus 
och passivhus i Sverige. Nu har forumet, som gått över till Sveriges Centrum för 
Nollenergihus, gjort en kravspecifikation på nära nollenergihus.36 

Utgångspunkten för ett nära nollenergihus är passivhuskriterier med tillägget 
viktad energi enligt SCN. Beroende av hur energin är framställd så värderas 
energikällan med en faktor. 

För beräkning av viktad energi används en energiformfaktor som tillämpas både 
på levererad energi till byggnaden och från byggnaden.  

Som kan ses ekvation 3, bilaga 16, värderas el-energi med en faktor på 2,5. 
Fjärrvärme som ur en miljösynpunkt är en bättre energiform värderas med en 
faktor på 0,8. 

Kravet för nära nollenergihus utöver kraven för passivhus är summan av levererad 
viktad energi, Eviktad. Byggnadens tillförda energi ska vara mindre än eller lika med 
summan levererad viktad energi, Eviktad, från byggnaden under ett år.37  

                                                 
34 Regeringens skrivelse 2011/12:131, vägen till nära nollenergibyggnader, stockholm 29 mars 2012. 
35 Regeringens skrivelse 2011/12:131, vägen till nära nollenergibyggnader, stockholm 29 mars 2012. 
36 Sveriges Centrum för Nollenergihus, FEBY 12, Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus Bostäder, FEBY 12, Januari 2012 
37 I. Sartori, Elsevier, Energy and buildings 48 (2012) 220-232, Net zero energy buildings: A consistent 

definition framework, Norge m. fl., 2012 
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Begreppet passivhus kommer av att huset är passivt uppvärmt. Det vill säga att 
traditionella energikällor som pellets, ved, fjärrvärme eller värmepump inte behövs 
i ett sådant hus. Uppvärmning sker via solinstrålning och spillvärme från 
hushållsmaskiner och människor.  

Energiförbrukningen ska vara så låg att det kan täckas via ventilationssystemet. 
För att klara normen för passivhus finns kriterier för energiprestanda i FEBY 12 
som ska uppfyllas. Observera att ett traditionellt hus inte skulle klara uppvärmning 
med endast ett FTX-system som ovan då värmeläckaget i dessa byggnader är 
större.  

Grundprinciperna för ett passivhus är att det är välisolerat och har låg 
energiförbrukning för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation.  

Byggnaderna byggs täta med ett täthetskrav på max luftläckage på 0,3 l/s m2 vid 
en tryckdifferens på 50 Pa. 

Värmeförlusttalet (VFT) är en central del av passivhuskravet men inte en 
dimensionerande parameter. En byggnads värmeförlustfaktor VFTDVUT, vid 
dimensionerande utetemperatur beräknas för den kallaste temperaturen under 
visst antal dygn i vinterperioden. Denna temperatur hittas i en tabell som är 
framtagen av SMHI och bygger på mätningar gjorda enligt Svensk standard  
SS-EN ISO 15927-5.  
 
Den specifika energianvändningen i tabellen i bilaga 4, är för värme, varmvatten och 
fastighetsel. Hushållsel ingår inte för den specifika energianvändningen i BBR. 

För byggnader med renodlade system för värme och varmvatten finns krav för 
levererad energi, Elevererad. Detta krav är uppdelat för icke elvärmda byggnader och 
för elvärmda byggnader. Dessutom är kraven olika beroende av vilken zon 
byggnaden byggs inom precis som i BBR. Se i tabell 6:a och 6:b under rubriken 2.10 
Boverkets byggregler- BBR. Ett passivhus bygger på att man bor där ”aktivt” eftersom 
en del av uppvärmningen är beräknad att komma från människorna, 
hushållsmaskiner och lampor. 

Nedan är kraven för specifik energianvändning sammanfattade i tabell 9:a och 9:b. 
Principen är som i BBR med icke elvärmda hus och för elvärmda hus med 
skillnaden att krav för de hus som har en blandning av system finns där viktas 
energin.  
 
Tabell 9:a  
För byggnader med renodlade system, specifik energianvändning 

kWh/m2 år I II III 

Max icke elvärmda 58 54 50 

Max elvärmda 29 27 25 
 
Tabell 9:b  
För byggnader som inte har renodlade system, specifik energianvändning 

kWh/m2 år  I II III 
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Max Eviktad 73 68 63 

3.3.1 Boverket och BBR 19  

Boverket redovisar förslag på en standardiserad klassning av byggnaders 
energianvändning i BBR 19 kap. 9:8. Boverket har delat upp klassningen i två 
kategorier, låg energianvändning och mycket låg energianvändning.38 Boverket 
menar att det går att bygga bättre än minimikraven i BBR. Vid en intervju med 
Boverket menades att det är en slags klassning som i de danska reglerna BR 10. Se 
under rubriken 3.4.2 Danska lågenergihus. Att bygga mer energieffektivt är i dagsläget 
frivilligt både i Sverige och i Danmark.  

 

Tabell 10, Exempel på klassning av specifik energianvändning i zon III, elvärmda hus samt ej 
elvärmda hus. 

  
BBR-krav  
(kWh/m2 Atemp år) 

Procent av 
BBR-krav 

Energianvändning 
(kWh/m2 Atemp år) 

Energianvändning 
(kWh/m2 Atemp år) 

Låg 
energianvändning 

Elvärmda: 55  
Ej elvärmda: 90 25% c:a 41 Elvärmd 

 
c:a 67 Ej elvärmd 

Mycket låg 
energianvändning 

Elvärmda: 55  
Ej elvärmda: 90 50% c:a 27 Elvärmd 

 
c:a 45 Ej elvärmd 

 

Den Svenska klassningen kommer att följa SIS standard SS-24300 och 
märkningen energimärkningsdirektivet. Märkningen ser ut som bilderna i bilagorna 
5 och 6. Se även under kapitel 4.1 Svenska kriterier för NNE-hus där en sammanställning 
visar hur deklareringen av ett hus kommer att se ut. I standarden ska det finnas 
fyra klassificeringar: 
 

1. Effektklassning av värmebehov 
2. Klassning av energianvändning 
3. Klassning av miljöpåverkan 
4. Klassning av hushålls- och verksamhetsenergi 

 
Denna standard innehåller än så länge två delar SS-24300-1:2011 effektklassning 
och klassning av energianvändning SS-24300-2:2011. 
 
Energimärkningsdirektivets syfte är att hjälpa konsumenterna att välja 
energisnålare produkter som t.ex. ett hus med låg energiprestanda.   
Boverket har indikerat att en skärpning av energikraven kommer framöver. Enligt 
EPBD2 (Artikel 4) ska reglerna ses över vart femte år med tanke på bland annat 
den tekniska utvecklingen. 
   

                                                 
38 Boverket, Konsekvensutredning, Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, 

BBR, Karlskrona (BFS 2011:6), Dnr:1271-329/2010 
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3.4 NNE-hus en jämförelse 

I jämförelserna mellan länderna tas några huvuddrag upp i denna rapport så som 
värmeisolering, lufttäthet, specifik energianvändning, energislag, verifiering av 
energikrav, krav på ventilations återvinning, varierande faktorer beroende av 
uppvärmning och effektkrav. Skillnader finns när det gäller de olika kraven och så 
även i hur storheter används. Reglerna är kopplade och hänvisar till vissa 
standarder som skiljer sig åt i varje land. För att få så lika parametrar utefter varje 
lands regler, är utgångspunkten ett småhus på 120 m2 med normal takhöjd. 

3.4.1 Danmark  

I Danmark har man inte delat upp landet i några zoner som t.ex. i Sverige och 
Finland. Danska byggregler är samlade i Energirammer.39 Danskarna har en 
framförhållning där Energistyrelsen redan år 2010 visade hur byggreglerna skulle 
skärpas till 2015 och 2020. Idag fungerar reglerna som en frivillig klassning av 
byggnaderna. Benämningarna på reglerna är BR 10, BR 15 och BR 20. 
Skärpningar av kraven i dessa är utifrån föregångaren BR 08.   
 
Danskarna är upphovsmän till energideklarationen som infördes redan 1997 i 
Danmark och kallas energicertifikat. Senare kom direktivet 2002/91/EG och 
därmed infördes energideklarationen i andra EU-länder. 
 
Isoleringsvärdet, Ui, för varje byggnadsdel är ett krav som varierar för hur många 
våningar byggnaden har. Hänsyn till våningshöjden tas också. Eftersom denna 
rapport behandlar småhus kommer endast dessa regler att belysas. I tabell 11 
redovisas de danska värmegenomgångskoefficienterna Ui-värdena. 
 
Tabell 11, Danska värmegenomgångskoefficienter för småhus [27]  

Byggnadsdel Ui-värde (W/ m 2 K) 

Ytterväggar 0,3 

Golv/skiljevägg 0,4 

Bottenplatta 0,2 

golv med golvvärme 0,5 

Takkonstruktioner 0,2 

Ytterdörr/fönster 1,8 

 
Ett genomsnittligt Um-värde på klimatskalet finns också som krav, vilket för ett 
småhus på 120 m2 är 0,23 W/m2 K.  
 
Luftläckaget får inte överstiga 1,5 l/s m2 uppvärmd golvyta vid 50 Pa tryck (BR10 
kapitel 7.2.1, st. 4). Lufttäthetsprovet utförs med den danska standarden DS/EN 
13829. Om det finns ett uppmätt värde inför energiberäkningen på lufttätheten 
används det tillsammans med ventilationsberäkningen. Om det inte finns något 

                                                 
39 Sandberg, Eje Sveriges Centrum för Nollenergihus, Danska energikrav ger redan idag lägre nivå på 

köpt energi än vad svenska byggregler ger. (2012-02-04)    
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uppmätt värde räknar man med ett luftläckage på 1,5 l/s m2 som då blir en 
schablonberäkning. I bestämmelserna står att det inte behöver finnas ett uppmätt 
värde vid energiberäkningen. Detta får nyttjas av t.ex. småhusföretag som i så fall 
ska göra regelbundna stickprovskontroller. Byggnader som inte värms till en 
temperatur över 15˚C, tillbyggnader och då verksamheten i huset ändras, undantas 
de från kravet.  
 
I Danmark beräknas specifik energianvändning som uppvärmd ”etageareal”, 
uppvärmd golvyta. Värmeförlusterna får vara max 5 W/m2 vid dimensionerad 
utetemperatur och ska inkludera förluster vid köldbryggor. I (7.6 Stk. 1) finns 
angivet de olika byggnadsdelarnas värmeförlusttal vid köldbryggor som inte får 
överskridas.40 Se ekvation 4 i bilaga 16. 
 
Värmepumpar som installeras ska minst ha en värmefaktor (COP) på 3,6 för 
golvvärme och 2,8 för radiatorer. Solfångare som installeras skall klara 95 % av 
varmvattenbehovet mellan maj-september (8.6.2, stk 2) 
 
Värmeåtervinningen i ett FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeåtervinning) 
ska vara 70 %, beräknat för den torra verkningsgraden. Ljudklassning av 
ventilation ska vara i klass C (6.4.2 stk 3). Uteluftflöden ska minst vara på 0,3 l/s 
m2 uppvärmd golvarea. Enfamiljshus får ventileras med självdrag. 
 
I energiberäkningen tas hänsyn till personvärme, solinstrålning, byggnadens 
ackumuleringsförmåga och väderdata i form av medelvärden. Den danska 
standarden kallas SBI 213, hänsyn till t.ex. fjärrvärmens energiförluster och 
verkningsgrad vid tillverkning eller distribution tas inte. Detta för att 
byggnadsägaren inte har något inflytande över processen.41  
 

3.4.2 Danska lågenergihus, BR15 och BR20 

Lågenergiklassen kallas BR15 och bygningsklasse för BR20. Detta är regler som 
kommer vara lag 2015 respektive 2020. Än så länge är det frivilligt att bygga efter 
dessa normer. 
För lågenergibyggnader gäller att lufttätheten ska vara 1,0 l/s m2 vid 50Pa tryck 
genom klimatskärmen.  
Dimensionerad värmeförlust får inte vara över 4 W/ m2 för byggnader i ett etage 
(en våning) i BR 15. För BR 20 gäller 3,7 W/m2.  
För byggnader med fjärrvärme räknas en energifaktor in på den köpta energin. För 
BR15 är den 0,8 och för klass 20 är den 0,6. På el är faktorn 1,8 oavsett vilken av 
dessa två klasser man bygger efter. 
Det termiska inneklimatet ska beräknas och dokumenteras efter de mest solrika 
dagarna på året. Temperaturen får inte överstiga 26˚C mer än under ett par 
timmar i förhållande till normalåret. 

                                                 
40 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Bygningsreglementet 2010 (internet versionen) 
41 Erhvervs- og Byggestyrelsen, Bygningsreglementet 2010 (internet versionen) 
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Det samlade energibehovet för varmvatten, värme, ventilation och kylning får max 
vara enligt ekvation 5 i bilaga 16. 

3.4.3 Finland 

Finlands byggregler är samlade i skriften D3, Finlands byggbestämmelsesamling.42 
Byggnader klassificeras i nio stycken kategorier varav småhus är kategori ett. Här 
har landet delats in i fyra zoner, I-IV, där I representerar södra delen och IV den 
norra.  
 

 
Bild 6, D3 Finlands byggbestämmelsesamling, Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda 
miljön 
 
Småhus delas upp i två kategorier, den ena är typhus av olika slag såsom vanlig 
villa, radhus, etc. Den andra är timmerhus. Värmeisoleringskrav finns på varje 
byggnadsdel och på timmerhus finns även krav för medeltjockleken på timret.  
Fortsatt i detta kapitel kommer inte timmerhus att tas med.  
 
Olika krav på byggnadsdelars Ui-värde som gränsar till varmt-, delvis kallt- och 
kylt kallt utrymme finns i reglarna. I denna rapport behandlas endast de 
byggnadsdelar som gränsar till kylt kallt utrymme det vill säga mot det fria. För 
sådana byggnadsdelar för ett hus på 120 m2 får värmegenomgångskoefficienten, 
Um, vara högst 0,21 W/(m2 K) för väggar och mellanbjälklag. För dörrar gäller 1,4 
W/(m2 K). Värmegenomgångskoefficienterna kan beräknas enligt finsk standard 
SFS-EN-standarder eller enligt del C4 i byggbestämmelsesamlingen. 
 
 
 
 

                                                 
42 D3 Finlands byggbestämmelsesamling, Milöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, 

Byggnaders energiprestanda, Föreskrifter och anvisningar 2012 
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Tabell 12, Värmegenomgångskoefficienter Ui i byggnadsdel 

Konstruktion, Ui W/(m2 K) 

yttervägg 0,26 

stockvägg minst 180 mm 0,60 

vindsbjälklag och 
bottenbjälklag som gränsar 

mot det fria 
0,14 

bottenbjälklag som 
gränsar mot kryprum, 

ventiler 8 promille av 

bottenbjälklagets area 
0,26 

byggnadsdel mot mark  0,24 

Fönster, dörrar 1,4 

 
 
Det högsta tillåtna luftläckagetalet för byggnadsmanteln är 4 m3/h m2 vid 50 Pa 
tryck. Vilket omräknat till l/s m2 är 1,11 l/s m2. Definitionen på byggnadsmanteln 
är mantelarea räknad enligt byggnadens totala innermått. Byggnadsmantelns yta 
omfattar ytterväggar jämte öppningar samt vinds- och bottenbjälklag.  
 
Den totala energiförbrukningen ska beräknas för byggnaden med E-talet som är 
den beräknade årliga förbrukningen av köpt energi. Köpt energi definieras som 
energi per uppvärmd nettoarea vid standardanvändningen av byggnadstypen, 
viktad med energiformfaktorer.  E-talet är summan av produkterna köpt energi 
och energiformfaktorer per energiform. Energiformfaktorerna finns i tabell 13 
nedan. 
 
Tabell 13, Energiformfaktorer, från D3.43 

El  1,7 

Fjärrvärme  0,7 

Fjärrkyla  0,4 

Fossila bränslen  1 

Förnybara bränslen  0,5 

 
Förnybar egenproducerad energi räknas inte fram med E-talet då den inte är köpt. 
Den dras dock av från förbrukningen av den köpta energin. Se ekvation 6, bilaga 16.  
 
I beräkningen av en byggnads köpta energiförbrukning ingår all energi som går till 
uppvärmning, ventilation, kyla, hushållsapparater och belysning. Hushållsel ingår 
alltså här. 
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Tabell 14, E-talet för en ny småhusbyggnad får inte överskrida följande värden  

Uppvärmd nettoarea, Anetto kWh/m2 år 

Anetto ˂ 120 m2 204 

120 m2≤ Anetto ≤ 150 m2 372 - 1,4 • Anetto 

150 m2≤ Anetto ≤ 600 m2 173 – 0,07 • Anetto 

Anetto> 600 m2 130 

 
Den specifika eleffekten i ett mekaniskt ventilationssystem får för ett till- och 
frånluftssystem vara högst 2,0 kW/m2/s och för ett frånluftssystem högst 1,0 
kW/m2/s. Ventilationssystemets återvinning måste minst täcka 45 procent av den 
värme som behövs för att värma upp ventilationsluften.  
Uteluftflödet ska vara 0,35 dm3/s/m2, luftväxlingskoefficienten blir då 0,5 l/h 
eller 35 l/s per m2.44 45 
Vid beräkning av energi för en ny byggnad görs det med jämförelse av en 
referensbyggnad. Det är en teoretisk beräkning och behöver inte överensstämma 
med verkligheten. Det är inte heller ett värde som kontrolleras efter att byggnaden 
tagits i drift. 
 

3.4.4 Jämförelse mellan ländernas krav 

En beräkning av den specifika energianvändningen vid projektering ger en 
fingervisning om husets energiprestanda. 

I Sverige finns inte något krav på Ui-värde medan både Danmark och Finland har 
det. I Finland finns även krav på timmerhusets Ui-värde samt stocktjocklek. 
Särskilda krav för timmerhus finns varken i Danmark eller i Sverige.  

Alla tre länderna har krav på Um-värdet. I Sverige är det 0,4 W/(m2 K), Danmark 
0,23 W/m2 K och Finland 0,21 W/(m2 K). Här ligger Sverige sämst till.  

För att uppfylla kraven på specifik värmegenomgång kan det krävas att Um-värdet 
måste förbättras i de svenska reglerna.  

I Danmark och Finland ska en beräknad specifik energianvändning göras innan 
byggnaden uppförs med en beräkningsmodell som är framtagen av staten. 
Beräkningen är just en teoretisk beräkning som inte behöver spegla verkligheten. 
Att det förutsagda värdet uppfylls praktiskt behöver inte bevisas, värdet kan bli 
högre. I Sverige finns krav på att fastighetsägaren ska energideklarera en ny 
byggnad inom två år efter uppförande för att kontrollera så att inte 
energianvändningen överskrids. Kontrollen för att energideklarationen blir gjord 
ligger hos Boverket. I Finland ska beräkningen av värmeförlusterna genom 
klimatskalet, uteluftflöde för ventilation och luftläckaget genom klimatskalet 
jämföras med ett referenshus. Varken Danmark eller Sverige har ett sådant krav. 
Sverige har haft ett sådant krav i tidigare byggregler. 
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I Sverige tas hänsyn till om byggnaden är elvärmd eller icke elvärmd för att 
påverka den köpta energin. Det är en slags klassning/viktning av energin. I 
Danmark ska elvärmda hus viktas med en faktor 2,5 som är mindre fördelaktig än 
andra energikällor som t.ex. fjärrvärme. ”Energirammen” tar bara hänsyn till köpt 
energi. I Finland används också viktningsfaktorer, E-talet, som varierar beroende 
av energislag. E-talet beräknas bara på köpt energi. Egenproducerad förnybar 
energi får dras av från mängden E-viktad energi. Indirekt dras energin för 
egenproducerad energi av här i Sverige också, då det är köpt energi som mäts och 
deklareras i energideklarationen.    

Storleken på huset ger olika krav i båda våra grannländer. I Danmark tas även 
hänsyn till takhöjden. 

Endast Sverige har effektkrav. Den installerade eleffekten varierar mellan zonerna 
och inom zonen med hänsyn till storleken på huset. 

BR10 innehåller något mer definierade framtida krav än i BBR19. Se bilaga 7. 
Boverket har gjort en klassificering enligt SIS-standard gällande vad en låg- 
respektive mycket låg energianvändning innebär. Vid jämförelse med nuvarande 
specifik energianvändning är dessa 25 % och 50 % lägre än kraven.  
 
Vid en intervju med Boverket ansågs att även om Sverige inte har krav på vare sig 
Ui-värde, verkningsgraden på återvinning av ventilation eller luftläckning genom 
klimatskalet, så går det inte att bygga hur dåligt som helst eftersom krav på 
specifik energianvändning och Um-värde finns i reglerna.  
Danmark har krav på att ventilationen ska vara ett från- och tilluftsystem med 
återvinning (FTX). I Sverige och Finland finns krav på frånluftssystem med 
återvinning (FX).   
 
Tabell 17, Jämförelse mellan danska, svenska och finska Ui-värden.  

Byggnadsdel Ui-värde  
(W/ m2 K) Dk 

Ui-värde  
(W/ m2 K) S 

Ui-värde  
(W/ m2 K) SF 

Ytterväggar 0,3 0,18 0,26 

Golv/skiljevägg 0,4   

Bottenplatta 0,2 0,15 0,24 (0,26)1) 

golv med 
golvvärme 

0,5   

Takkonstruktioner 0,2 0,13  

Ytterdörr/fönster 1,8 1,3 1,4 

Vind/bottenbjälklag   0,14 

 
Svenska Ui-värdet är inte något krav. Däremot finns krav på Um-värdet.  
Observera att de svenska Ui-värdena endast gäller vissa byggnader, se under kapitel 
2.10 Boverkets byggregler-BBR.  



Metod och genomförande 

40 

3.4.5 Jämförelse i Sverige 

För att se hur ett lågenergihuskoncept står sig gentemot morgondagens krav 
valdes hustyper i tre olika stolekar. Se bilaga 13. Lågenergihusen är inga passivhus 
men är mer energieffektiva än byggnader byggda efter BBR.s minimikrav. 
Uppvärmningssättet med frånluftvärmepump är det som vanligast väljs vid köp av 
dessa hus. För att få en bild av den så kallade eluppvärmda lösningen, hur de står 
sig idag samt när kraven i framtiden skärps valdes därför lösningen med en 
frånluftsvärmepump.  
 
Olika storlekar på hus gör att Atemperaturen är olika stor i förhållande till den 
omslutande arean. För mindre hus kan det vara avgörande om huset klarar kravet 
på specifik energianvändning eller inte. Ett litet enplanshus är ett sådant exempel.  
Zonindelningen i Sverige sträcker sig över stora ytor med varierande klimat. Se bild 
5 under kapitel 2.10 Boverkets byggregler-BBR. Inom klimatzonerna finns också 
variationer på klimat vid t.ex. höglänta områden där det kan vara lika kallt som i 
Norrland fast orten ligger i Småland eller vid kustlinjerna där det ofta blåser mer 
än i inlandet.  
 
I tabellerna 18, 19 och 20 i bilagorna 10, 11 och 12, jämförs samma hustyper med 
likadana förutsättningar i klimatskalet. Husen ligger i två olika zoner. I zon III 
(enligt BBR 19)och är placerade i; Lund i söder, Jönköping som ligger mitt i zon 
III, Mariestad som ligger på gränsen mot zon II. I zon I placeras husen i Kiruna 
som ligger nordligt i zonen. Husföretaget räknar på att inomhustemperaturen 
kommer att vara 21˚C istället för BBR:s 22 ˚C.  
 
I exemplen räknas den specifika energianvändningen då en frånluftsvärmepump är 
installerad. Ofta används detta uppvärmningssystem eftersom installationen är 
billig i investering och inte blir överdimensionerad i förhållande till husets låga 
energianvändning. I installationen finns ventilation, värme och varmvatten med 
återvinning inbyggd i samma modul. Nibe Fighter 750, är en av två 
frånluftsvärmepumpar på marknaden som kan konkurrera med 
bergvärmepumparnas verkningsgrad.  
 
Fladen- 185,9 m2 
VästkustVillan Fladen är ett lågenergihus på en och enhalvplan, 185,9 m2. 
Takisoleringen är 500 mm för nockvind och 290 mm för ryggåstak. Fönstren är 
argonfyllda 3-glas med superenergiruta och U-värdet ligger på 1, 0 W/m2 K. 
Ytterdörrarna med fönsterglas har också ett U-värde på 1, 0 W/m2 K. Under 
betongplattan ligger 300 mm isolering.  
Um-värdet är för klimatskalet 0,253 W/m2 K. Husets Atemp (uppvärmd golvarea) är 
47 % av omslutningsarean i detta hus.  
 
Trubaduren- 154,8 m2 
VästkustVillan Trubaduren är ett lågenergihus, enplanshus på 154,8 m2. 
Takisoleringen är 500 mm för nockvind och 220 mm för ryggåstak. Fönstren är 
argonfyllda 3-glas med superenergiruta och U-värdet ligger på 1, 0 W/m2 K. 
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Ytterdörrarna med fönsterglas har också ett U-värde på 1, 0 W/m2 K. Under 
betongplattan ligger 300 mm isolering.  
Um-värdet är för klimatskalet är 0,202 W/m2 K. Husets Atemp (uppvärmd golvarea) 
är cirka 34 % av omslutningsarean i detta hus.  
 
Trubaduren- 101,4 m2  
VästkustVillan Trubaduren är ett lågenergihus, enplanshus på 101,4 m2. 
Takisoleringen är 500 mm för nockvind och 350 mm för ryggåstak. Fönstren är 
argonfyllda 3-glas med superenergiruta och U-värdet ligger på 1, 0 W/m2 K. 
Ytterdörrarna med fönsterglas har också ett U-värde på 1, 0 W/m2 K. Under 
betongplattan ligger 300 mm isolering. Um-värdet är för klimatskalet är 0,208 
W/m2 K. Husets Atemp (uppvärmd golvarea) är c:a 31 % av omslutningsarean i 
detta hus.  
Um-värdet ligger på ungefär hälften av vad BBR-kravet har som minimigräns. Den 
specifika energianvändningen är uppfylld i alla zonerna och av alla husen förutom 
för det lilla huset Trubaduren 101, som placerades i Kiruna. Ändå är 
ryggåsisoleringen i, Trubaduren 101, är 350 mm vilket är mer än i de två större 
husen.  

3.4.6 Jämförelse mellan Sverige och Danmark 

Hustyperna Fladen och Trubaduren (155 och 101) är beräknade efter kriterierna i 
BBR 18. Värdena i den vänstra kolumnen i tabell 21 nedan är den specifika energi-
användningen från husen placerade i Lund.  
 
En grov jämförelse görs mellan de danska och svenska reglerna i det här kapitlet. 
Hustypernas Atemp sattes in i BR 15 och 20. Se ekvation 5, bilaga 16. Danska 
lågenergihus, BR 15 och BR 20. Inga regelkrav enligt de danska byggreglerna har 
tagits hänsyn till i beräkningen, vilket gör den ofullständig.  
Den Svenska klassningsstegen för specifik energianvändning är 41 respektive 27 
kWh/m2 Atemp år för klimatzon III. I huset sitter en frånluftsvärmepump. 
Den specifika energianvändningen för passivhus (eluppvärmt) på 25 kWh/m2 
Atemp år är med i tabellen för att se hur nära det kravet man kan komma om en 
solcellsanläggning på 3 kW effekt monteras på hustyperna. En sådan 
solcellsanläggning är cirka 20 m2 stor och bedöms får plats på all tre hustypernas 
tak. Solcellsanläggningen ger schablonmässigt cirka 2 800 kWh/år.  
 
Den energin är gratis och kan dras bort från den inköpta elenergin som driver 
frånluftsvärmepumpen (värme, varmvatten och ventilation). Priset för 
solcellsinstallationen är cirka 55 000 kr. I Sverige finns ett bidrag som går att söka 
hos Länsstyrelsen för montering av solcellsanläggningar. Med det bidraget blir 
installationskostnaden cirka 36 000 kr. I vänster kolumn i tabellen nedan står den 
specifika energianvändningen för husen placerade i Lund innan någon åtgärd är 
gjord.  
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Tabell 21, Hustyperna med beräkning från det danska räknesättet och klassningen 
 I BBR 19 samt passivhuskravet jämfört med husen uppställda i Lund, värdena i tabellen är 
kWh/m2 Atemp år, beräkningen är med en frånluftsvärmepump 

Hustyp 
Energi- 
anv.  

Krav i 
BR 15 

Krav i 
BR 20 

BBR 
25% 

BBR 
50% 

Passivhuskrav, 
eluppvärmt 

Fladen  
183 

 35,1 39,9 29,9 41 27 25 

Trubaduren 
155 

 39,9 36,5 26,5  41  27 25 

Trubaduren 
101 

 44,4 35,4 25,4  41  27 25 

 
Det stora huset Fladen klarar redan idag de danska kraven som kommer 2015 och 
de minskade kraven i BBR 19 med 25 %, utan att göra några förändringar i 
isolering eller med montage av en solcellsinstallation på taket. Det innebär att 
kraven uppfylls utan extra kostnader. Med en solcellsanläggning skulle huset klara 
alla kraven i tabellen ovan och den nya specifika energianvändningen med solceller 
blir 20 kWh/ m2 Atemp år.  
 
Hustypen Trubaduren 155 klarar utan åtgärder kravet i BBR om 25 % men ligger 
något över kravet för BR 15. Med en solcellsanläggning på taket blir den nya 
specifika energianvändningen 21,8 kWh/ m2 Atemp år, med den klarar huset alla 
kraven i tabellen. 
 
Den lilla hustypen Trubaduren 101 klarar endast BBR:s grundkrav på 55 kWh/m2 
Atemp år utan andra energisänkande åtgärder. Dessutom är husets 
energianvändning 10 kWh/m2 Atemp år bättre än BBR:s krav. Med 
solcellsanläggningen monterad blir den nya specifika energianvändningen 16,8 
kWh/m2 Atemp år vilket betyder att huset klarar alla kraven i tabellen ovan. Den 
nya specifika energianvändningen innebär också att huset klarar energikravet för 
ett passivhus utan eluppvärmning. 
Det går på samma sätt att räkna på solfångare som ger värme och varmvatten för 
att minska energianvändningen. Det finns även kombinationer av solceller och 
solfångare som kan ingå för att reducera husets energianvändning.  
  

3.5 Konsekvenser kring NNE-hus  

Att minska på energin i nybyggda hus och uppfylla passivhuskravets specifika 
energianvändning är ingen tuff match. Enkelt kan en solcellsanläggning installeras 
och minska energianvändningen. En solcellsanläggning är idag ingen stor 
investering och det finns även styrmedel i form av bidrag som man kan söka. I 
olika debattartiklar, remissvar och branschtidningar diskuteras och spekuleras det i 
vad begreppet NNE-hus kan tänkas vara eller vilka kriterier som kommer att gälla 
för dessa hus. FEBY har lagt fram forumets bedömning i FEBY 12. Vilket då 
skulle vara passivhuskriterierna plus parametern om viktad energi.  
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Om det i framtiden kommer att bli de kriterierna som gäller, skiljer sig 
byggteknikerna och kraven från dagens BBR och framtidens NNE-hus åt. 
Lufttäta, välisolerade hus, ventilation med hög verkningsgrad där energin bl. a. ska 
vara viktad är något som inte finns i våra byggregler idag. Ett annat krav är att 
hushållsenergin räknas in i beräkningarna. I och med att hushållsenergin räknas in 
samt att man i beräkningen för energin räknar in formfaktorn46 ser kravet för den 
specifika energin i ett NNE-hus ut att vara mycket högre än dagens krav, när 
siffrorna läses rätt upp och ned. Den specifika energianvändningen inklusive 
hushållsel och viktad energi kommer då vara runt 60-67 kWh/ m2 Atemp år. 
Schablonmässigt sägs att en familj på fyra personer förbrukar cirka 6 000 kWh/ 
m2 år i hushållsel, det är ungefär lika mycket el som förbrukas för värme och 
varmvatten under ett år i södra Sverige här i husexemplen.   

För småhusföretagen kan det innebära olika konsekvenser för omställningen till de 
nya kraven. 

Nya regler innebära förändringar och utveckling. För husföretagen behövs en 
omställning inför de nya kraven beroende av hur kraven kommer att se ut. I 
dagens BBR lämnas ett utrymme för kreativitet, det går att lösa den specifika 
energianvändningen på flera olika sätt även att det finns ett par krav som ska 
uppfyllas.  
 
Kostnaderna för ett så kallat NNE-hus, jämfört med ett hus idag som endast 
följer BBR:s krav, kommer troligtvis att bli något dyrare i investering. 
Kunden/byggherren kommer däremot att använda mindre energi i ett sådant hus, 
vilket gör att energikostnaden kommer att väga upp något mot 
investeringskostnaden. 
 
Småhusföretagen kan komma att får ställa om olika processer även den logistiska. 
Blir de prefabricerade konstruktionerna tjockare och tyngre kan det betyda ökade 
transporter vid leverans av husmodulerna till exempel.  
Husföretagen kommer att behöva satsa tid på att utbilda sin personal, 
utveckla/rita om hustyper. Om det är passivhuskonstruktioner som kommer vara 
kravet kan det innebära en längre byggprocess än vad man vanligtvis är van vid då 
dessa bl. a. provtrycks ett antal gånger under byggtiden för att se att de klarar 
kravet om lufttäthet. 
 
Omställningar är något som varje bransch brottas med för att utveckla produkter 
och kunnande inom det egna företaget. Skillnaden är att produkten ”ett hus” ska 
stå i cirka 100 år och den stora kostnaden är den för driften av huset under dess 
livstid.

                                                 
46 Förhållande mellan uppvärmd golvarea och omslutande väggarea. 
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4 Resultat och analys  
Det står inte klart hur de framtida reglerna i BBR kommer att bli när det gäller de 
så kallade NNE-husen. Demonstrationsobjekt har uppförts och utvärderas för att 
tillförlitlig fakta om lågenergihus och passivhus kan ligga till grund för framtidens 
krav. Klassning av byggnader finns även i BBR 19 precis som det gör i den danska 
”energirame” BR 15 och 20. 

Konsekvenserna av NNE- kriterierna för småhusföretag kommer inte att bli stora 
då installationer som t. ex. solceller och solfångare tillsammans med en välisolierad 
konstruktion blir tillräckliga för att klara kriterierna för ett NNE-hus. Med en väl 
isolerad konstruktion menas en konstruktioner som är bättre än kraven i dagens 
BBR.  

Jämförelsen mellan våra grannländers byggregler är komplexa. Hänvisningar till 
andra underliggande standarder görs i varje land. Olika parametrar finns att ta 
hänsyn till i de olika länderna, även olika standarder som också är baserade på 
olika krav. 

 

4.1 Svenska kriterier för NNE-hus 

En stegvis skärpning av kraven i BBR som danskarna har gjort i BR 10, 15 och 20 
kommer troligtvis inte gå helt mot passivhusstandarden i Sverige. BBR 19 
innehåller klassning av byggnader efter SIS-standard SS 24300 vilket är enligt SP 
ett av kriterierna för demonstrationsobjekten för NNE-hus i 
demonstrationsplattformen.47 

Boverket visar två alternativ av det specifika energibehovet jämfört med gällande 
krav. Det är endast visat i procenttal om 25 % och 50 %. Vid uträkning skulle det 
för eluppvärmda hus bli c:a 41 respektive 27 kWh/m2 Atemp år i Zon III och för 
icke elvärmda hus c:a 67 respektive 45 kWh/m2 Atemp år. En fingervisning om 
framtidens specifika energianvändning finns nu i byggreglerna. Även om det i 
BBR 19 inte finns specifika anvisningar om luftläckning, verkningsgrad på 
ventilationsaggregat, Ui-värden etc. är det dessa parametrar som i högsta grad 
måste tas hänsyn till för att klara de specifika energianvändningskraven48. Den 
primära energin som används för uppvärmning kommer också bli ett avgörande 
krav.49 

I klassningen SS 24300 är den bästa specifika energianvändningen 27 kWh/m2 
Atemp år för zon III, i FEBY.s krav för passivhus är nivån för eluppvärmning 25 
kWh/m2 Atemp år. I den danska BR 20 är kravet 20 kWh/m2 Atemp år.  

                                                 
47 Ruud, s m.fl. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Rapport 2011:83, ISBN 978-91-87017-

16-2 
48 FEBY 12, Kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och minienergihus, Bostäder, Sveriges 

Centrum för Nollenergihus, 2012 
49 I. Sartori, Elsevier, Energy and buildings 48 (2012) 220-232, Net zero energy buildings: A consistent 

definition framework, Norge m. fl., 2012 
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Danmark är inte ett land med stora geografiska skillnader jämfört med södra 
Sverige. Troligtvis är BBR:s 27 kWh/m2 Atemp år en specifik energianvändning 
som NNE-husens krav kommer att hamna runt då inte hushållsenergin är 
inräknad. Boverket ger sig själva utrymme för att specificera kraven i framtiden 
men ger branschen en indikation om hur det kan komma att bli.  

Alernativen är att bygga konstruktioner med mer isolering och energieffektivare 
installationer, komplettera husen med solceller eller solfångare eller en mix av de 
tre alternativen.50 Boverket kommer att korrigera minimikraven med jämna 
mellanrum som direktivet säger.51 Sedan 2008 har energikapitlet i BBR reviderats 
ett antal gånger där bland annat det specifika energikravet har skärpts. 

I denna energiklassning står det sammanfattat hur ett hus står sig energi- och 
miljömässigt och det blir då lättare för t.ex. en köpare att jämföra olika hus eller se 
hur den egna fastigheten ligger till på en skala. Se bilaga 14. 

 
Det som ska tas hänsyn till i klassningen är: effektbehovet för uppvärmning, 
miljöprestanda i förhållande till energiresursanvändningen, energianvändningen 
och användningen av hushålls- eller verksamhetsenergi. Klassningen bygger på 
samma värden som energideklarationen men är inte en del av denna. Detta är en 
märkning för sig som det ser ut idag.  
 

4.2 Konsekvenser som kommer av NNE-hus  
Konsekvenserna kommer inte att bli så stora. Tekniken har funnits på marknaden 
länge som till exempel för energieffektivare konstruktioner och solenergi som 
installation. Nya regler kräver tid för omställning hos företagen vilket kan innebära 
merkostnader för att sätta sig in i de nya kraven och reglerna samt att ställa om 
produktionen. Så är det i alla branscher där utvecklingen går framåt.  
 
Blir de prefabricerade konstruktionerna tjockare i och med att mer isolering krävs, 
kommer kostnader för transporterna att öka. En lastbil som transporterar 
konstruktioner har krav på hur tungt lastad lastbilen får vara och hur mycket som 
får sticka ut på sidorna. Därmed kommer flera lass med konstruktioner behöva 
köras ut till byggplatserna vilket kan medföra en större klimatpåverkan och en 
högre kostnad.  
 
Att klara den bästa klassningen i BBR kan vara svårare för husföretag som inte har 
hängt med i utvecklingen av mer energieffektiva huskoncept. De flesta husföretag 
kan redan idag erbjuda ett lågenergihuskoncept och förändringen blir inte stor för 
dem. Ekodesigndirektivets mål är att sålla ut de sämsta produkterna på 
marknaden, vilket kommer att bli fallet även i husbranschen i och med 

                                                 
50 S. Deng, m. fl., Elsevier, Energy 71 (2014) 1-16, How to evaluate preformance of net zero energy 

building-A literature research, Shanghai, 2014 
51 EPBD2- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
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energimärkningen. Kunden/byggherren kommer att får det enklare att välja en 
energieffektiv produkt med hjälp av energiklassningsintyget.52  
 
Investeringskostnaden för ett NNE-hus blir högre men med reducerad 
energianvändning så blir driftskostnaden för ett NNE-hus betydligt lägre än för 
dagens hus byggda efter BBR:s krav.  
 
Installationer som ger gratisenergi kommer att behövas i större utsträckning för att 
klara energikraven. Ett exempel på det är solenergi som kan ge värme (solfångare) 
och el (solceller).  

4.2.1 Jämförelse i Sverige 

Vid jämförelse av de tre hustyperna som placerades i de fyra svenska städerna kan 
flera intressanta analyser göras.53  
 
Utan någon åtgärd med solceller var det endast ett hus som inte klarade 
energikravet i denna beräkning. Det lilla huset Trubaduren 101 som placerades i 
Kiruna klarade inte kravet om specifik energianvändning. Mycket på grund av att 
den omslutande arean är liten i förhållande till Atemp (den uppvärmda golvarean). 
Ändå är ryggåsisoleringen i Trubaduren 101, 350 mm det vill säga 130 mm mer än 
för huset Trubaduren 155.  
Hustyperna som placerades i Jönköping ligger alla med en marginellt högre 
specifik energianvändning än husen placerade i Mariestad som ligger längre upp i 
landet och nära zon II. Det skiljer nästan precis 1 kWh/m2 år i de tre alternativen.   
 
Tabell 23, Sammanställning av energianvändning i hustyperna Fladen 183, 
Trubaduren 155 och 101 

Fladen 183 Lund Jönköping Mariestad Kiruna 

Zon III III III I 

Totalt exkl. 
hushållsel 

6 517,3 
kWh/år 

7 263,5 
kWh/år 

7 132,9 
kWh/år 

13 053,1 
kWh/år 

Specifikenergi- 
användning 

35,1 
kWh/m2 år 

39,1 kWh/m2 
år 

38,4 
kWh/m2 år 

70,2 kWh/m2 
år 

     

Trubaduren 
155 

Lund Jönköping Mariestad Kiruna 

Zon III III III I 

Totalt exkl. 
hushållsel 

6 175,1 
kWh/år 

6 881,6 
kWh/år 

6 737,4 
kWh/år 

12 757,7 
kWh/år 

Specifikenergi-
användning 

39,9 
kWh/m2 år 

44,5 
kWh/m2 år 

43,5 
kWh/m2 år 

82,4 kWh/m2 
år 

     

                                                 
52 Boverket, Konsekvensutredning, Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, 

BBR, Karlskrona (BFS 2011:6), Dnr:1271-329/2010 
53 Energiberäkning, VästkustVillan 
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Trubaduren 
101 

Lund Jönköping Mariestad Kiruna 

Zon III III III I 

Totalt exkl. 
hushållsel 

4 499,0 
kWh/år 

5 112,8 
kWh/år 

5 012,3 
kWh/år 

10 653,1 
kWh/år 

Specifikenergi-
användning 

44,4 
kWh/m2 år 

50,4 
kWh/m2 år 

49,4 
kWh/m2år 

105,1 
kWh/m2 år 

 
Om Kiruna, i alternativet Trubaduren 101, hade uppfyllt kravet skulle skillnaden 
mellan Lunds och Kirunas totala energianvändning vara 6 154,1 kWh/år, för 
Trubaduren 155 skulle samma jämförelse bli 6 582,6 kWh/år och för Fladen 183  
6 535,8 kWh/år. I mellanhuset Trubaduren 155 blir alltså skillnaden som störst i 
jämförelsen.  
 
I klassningen som finns i BBR:s kapitel 9:8 är den första klassen 25 % bättre än 
BBR-kravet vilket motsvarar c:a 41 kWh/m2 år för zon III och det blir c:a 71 
kWh/m2 år för zon I, för el-uppvärmda hus.  
 
För ej eluppvärmda hus blir det 67,5 kWh/m2 år i zon III respektive 97,5 
kWh/m2 år. Se under rubriken 3.3.1. Boverket och BBR 19. I denna jämförelse är det 
endast Fladen 183 som klarar det kravet fullt ut. Det lilla huset i Lund skulle inte 
klara kravet utan åtgärder. 
 
För att närmare studera möjligheten att sänka den specifika energianvändningen 
gjordes en schablonberäkning med solceller. I jämförelsen med de tre hustyperna 
som placerades i Lund räknades solenergin, som man får ut av en 3 kW stor 
solcellsanläggning om 20 m2 solpanelsyta, av från den köpta energin.  

Med en 3 kW solcellsanläggning kan den köpta energin minskas med cirka 2 800 
kWh/ år. Då klarar alla tre husen i Lund kravet för specifik energianvändning för 
ett passivhus med eluppvärmning. Det lilla huset klarar även energikravet för ett 
passivhus utan uppvärmning, som är 17 kWh/m2 Atemp år.54 

 
Tabell 24, Hustyperna med beräkning från det danska räknesättet och klassningen 
 I BBR 19 samt passivhuskravet jämfört med husen uppställda i Lund, värdena i tabellen är 
kWh/m2 Atemp år, beräkningen är med en frånluftsvärmepump och en solcellsanläggning 

Hustyp 
Med 
solceller  

BR 15 BR 20 25% 50% 
Passivhus 
eluppvärmt 

Fladen 183 20 39,9 29,9 41 27 25 

Trubaduren 
155 

21,8 36,5 26,5  41  27 25 

Trubaduren 
101 

16,8 35,4 25,4  41  27 25 

                                                 
54 E. Rodriguez-Ubinas m. fl., Elsevier, Energy and buuildings 83 (2014) 23-35, Energy efficiency 

evalution of zero energy houses, Madrid m. fl., 2014 
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I zon III krävs inte mycket för att klara passivhusens krav på energianvändning 
även om Um-värdet inte är lika bra som för ett passivhus i de här hustyperna. 

Hustyperna som det räknas med här i rapporten är välisolerade hus, bättre än 
BBR:s krav, i övrigt är de inga märkvärdiga konstruktioner. Boverket menar att 
passivhus är experimentbyggnader eftersom isolertjockleken är mycket väl 
tilltagen. I exemplet med solcellerna kan ses att energikraven kan nås på olika sätt 
även om inte andra krav i de här husen uppfyller kraven för ett passivhus.  
   

4.3 En jämförelse mellan danska, svenska och finska 

krav  

Energianvändningen för nybyggda småhus i Europa har samma utgångspunkt från 
direktiven 2002/91/EG och 2010/31/EU. Men medlemsstaternas nationella 
förutsättningar är olika när det gäller tekniska, ekonomiska, miljö- och 
energimässiga aspekter som det förespråkas om i direktivet.55 I tabell 25, är de 
viktigaste danska, svenska och finska kraven uppspaltade för att kunna jämföras 
och analyseras inbördes.  

Kraven i tabellen är inte krav för NNE-hus eftersom det inte finns några sådana 
krav i Sverige eller Finland ännu. Däremot kan man tänka sig att den danska BR20 
är vad som kommer att bli Danmarks krav för NNE-hus. I både de svenska och i 
de finska byggreglerna kan indikationer ses på hur det kan bli i framtiden. I 
Finland exempelvis har man infört viktad energi vid energiberäkningar. Tittar vi i 
direktivets artikel 9 står det att en numerisk indikator för primär energi ska ingå.  

I tabell 25 ser det lätt ut att göra en jämförelse mellan ländernas byggregler. I 
verkligheten är den frågan väldigt komplex. Ett antal olika parametrar finns för att 
uttrycka och beräkna energikraven. Till detta finns anvisningar och ländernas olika 
standarder som innehåller varierande förutsättningar för att beräkna och fastställa 
att de olika energikraven uppfylls. Standarderna i sig kan hänvisa vidare till flera 
andra underliggande standarder och beräkningar. Detta gör det svårt att jämföra 
ländernas energikrav mellan varandra. Andra faktorer som försvårar jämförelsen 
är energifaktorer som varierar beroende av energislag. Jämförelsen skulle innehålla 
så många detaljer och undantag att jag bedömer uppgiften som omöjlig i denna 
rapport och därför har ingen beräkning gjorts.  

Under U-värde i tabellen kan ses att Sverige inte har krav på Ui-värde som både 
Danmark och Finland har. I BBR finns heller inget krav på verkningsgraden på 
återvinning av frånluftsventilation eller luftläckning genom klimatskalet (lufttäthet) 
som kan ses under övrigt i tabellen.56 Det ger den svenska byggherren viss 
valmöjlighet för att lösa kravet på den specifika energianvändningen. 

Alla tre länderna har krav på ett genomsnittligt Um-värde som är ett minimikrav.  

                                                 
55 EPBD2- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
56 BBR 19, Boverkets byggregler 
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Energi för belysning, hushålls- och verksamhetsändamål ska räknas med i den 
finska specifika energianvändningen medan det i Danmark och Sverige inte räknas 
med.57 

I Sverige är det krav på att mäta den specifika energianvändningen, vilket görs 
genom energideklarering, medan Danmark och Finland använder sig av 
referenshus och behöver inte efter uppbyggnad redovisa någon faktisk 
energianvändning för huset. 

 

 
Tabell 25, Jämförelser mellan danska, svenska och finska krav, Omarbetad  
tagen från Boverket.58  

 Danmark Sverige Finland 

U-värde (W/m2 K) Krav på byggnadsdel Ja Nej Ja 

Krav för genomsnitt 
för klimatskalet 

Ja Ja Ja 

Specifik 
energianvändning 
(kWh/m2 år) 

Krav på beräknat 
värde 

Ja Ja Ja 

Krav på uppmätt 
värde 

Nej Ja Nej 

Referenshus Ja Nej Ja 
3)

 

Varierande faktorer El & 
annat 1) 

El & annat 2) Ja 
5)

 

Krav som varierar 
med byggnadens 
storlek 

Ja Nej Ja 
4)

 

Olika krav beroende 
på byggnadens 
användning 

Ja 2 st. Ja 2 st. Ja 9 st. 

Energi för kyla ingår Ja Ja Ja 

Energi för belysning, 
hushålls- och  
verksamhetsändamål 
ingår 

Nej i 

småhus 

Nej Ja 

Övrigt Krav på återvinning 
av värme i frånluften 

Ja Nej Ja 

Explicit krav på 
lufttäthet 

Nej Nej  

Effektkrav  Ja för 

eluppvärmda 

 

1) El för värme viktas med en faktor 2,5 i Danmark. 

2) Olika krav för elvärmda respektive icke elvärmda byggnader. 

3) Gäller endast för beräkning av värmeförluster genom klimatskalet, uteluftflöde för ventilation, 
samt luftläckage genom klimatskärmen. 

                                                 
57 D3 Finlands byggbestämmelsesamling, Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, 

Byggnaders energiprestanda, Föreskrifter och anvisningar 2012 
58 PM, Boverket, Diarienummer 1271-5280/2011 
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4) Gäller bara fristående småhus 

5) Alla energikällor viktas med en faktor; el, fjärrvärme, fjärrkyla, fossilt bränsle och förnybart 
bränsle. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Under detta kapitel diskuteras resultatet, frågeställningarna, hur de valda 
metoderna har fungerat, fortsatt arbete i ämnet och slutsatser. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet är att förbereda branschen på vad som kan komma att krävas 
av dem när NNE-huskraven blir ett faktum den 31 december 2020.  

Det är inga stora utmaningar det handlar om. Med dagens olika varianter av 
lågenergibyggnader och solenergi, kan man i södra Sverige på ett relativt enkelt 
sätt sänka den specifika energianvändningen till kravet för specifik 
energianvändning för passivhus. 

Målet med rapporten har varit att ta reda på vad de svenska kriterierna för ett 
NNE-hus kan inneha samt att ge ett exempel på en teknisk lösning.  

5.1.1 Svenska kriterier för NNE-hus 

Att hitta indikationer på vad ett NNE-hus kan innehålla för krav var en del av 
målet och frågan är besvarad genom hypotetiska antaganden efter 
dokumentanalyser av myndighetsskrifter, remisser, promemorior och EU-
direktivet EPBD2. Politikerna har indikerat att vi går mot lågenergihus59 och 
sedan eventuellt mot passivhus om demonstrationsobjekten visar goda resultat 
byggtekniskt och ekonomiskt. Tiden för utverdering av demonstrationsobjekten 
kan ses som kort då de upprättades 2012 med utvärdering år 2015. Frågan är om 
vi kan få en bra helhetsbild av funktion och de ekonomiska incitamenten på den 
tiden.60  

En mer tydlig framtidsplan bör läggas upp av regeringen så att byggbranschen vet 
vad de har att vänta sig och hur utvecklingsprocessen för framtiden ska se ut i 
företagen. Småhusföretagen kan med all säkerhet förvänta sig att kriterierna för 
specifik energianvändning kommer att ligga på de nivåer som presenterats under 
kapitel 3.3.1 Boverket och BBR 19. Tanken kring det styrks då det i klassningen SS 
24300 är den bästa specifika energianvändningen 27 kWh/m2 Atemp år för zon III. 

Reglerna måste anpassas så att även byggnader i Norrland kan byggas med rimliga 
kostnader. Klimatet skiljer sig åt vid kustlinjerna jämfört med inlandet. I Småland 
finns flera platser där både klimat och soltimmar per år liknar de Norrländska 
förhållandena. Zonerna ska vara riktvärden att hålla sig inom men krav på 
ortsberäkning skulle vara mer rimlig. 

Kraven för det svenska NNE- husen kommer att innehålla högre krav på täthet i 
konstruktion, krav på bättre återvinningsgrad av ventilationen, bättre U-värde på 
fönster och dörrar, bättre isolertjocklekar i väggar, tak och under platta på mark 

                                                 
59 BBR 19, Boverkets byggregler 
60 Regeringens skrivelse 2011/12:131, vägen till nära nollenergibyggnader, Stockholm 29 mars 2012. 
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samt krav på installation av förnyelsebar energi såsom solceller eller solfångare.61 
Val av energiform (energiformfaktor) kommer troligtvis att påverka möjligheterna 
att klara kraven i framtidens byggregler, vilket beskrivs i EU-direktivet.62Det går 
då inte längre dela upp uppvärmningen i el-uppvärmt respektive ej eluppvärmt 
utan den aktuella energiformen avgör den energiformfaktor som 
energianvändningen i kWh ska multipliceras med. De tekniska lösningarna för 
svenska NNE-hus är konstruktioner med bättre isolervärde än kravet i dagens 
BBR, täthetskrav och installation av solenergi (solfångare eller solceller). 

 

5.1.2 NNE-hus jämförelse mellan krav 

Syftet med att jämföra de fyra olika lågenergihusen var för att se hur de står sig 
gentemot våra grannländers byggregler samt se på hur de skulle stå sig i framtiden 
och hur en solcellsanläggning skulle kunna sänka den specifika 
energianvändningen för byggnaden. Målet var att hitta svar till frågan 
”Konsekvenser som kommer av NNE-hus”. En fallstudie gjordes av de tre 
hustyperna som placerades i fyra olika svenska städer. Reabiliteten för 
beräkningarna gjorda på husen på de olika orterna är hög då det är 
ortsberäkningar.63 Resultatet från beräkningarna med våra grannländers byggregler 
är inte helt tillförlitlig då underliggande parametrar kan ha missats. 

Det är omöjligt att jämföra de olika ländernas nybyggnadskrav på ett precist sätt 
då det finns många underliggande parametrar och hänvisningar till andra skrifter. 
Dessutom kommer värden som stoppas in i ett svenskt beräkningsprogram inte 
att bli rättvisa då programmen är konstruerade för att värden tar hänsyn till 
gällande krav i vissa fall. De två andra jämförda länderna har standardiserade 
beräkningsprogram som de använder sig av. I Sverige har vi inte det vilket gör att 
även med våra gällande krav kan vi få olika resultat om vi använder två olika 
program. Ett standardiserat beräkningsprogram skulle bidra till mer jämförbara 
energiberäkningar.  

Då Sverige endast har krav på ett genomsnittligt Um-värde ger det byggherrar och 
småhusföretag vissa valmöjligheter för att lösa kravet på den specifika 
energianvändningen. Genom att använda mer isolering och bra fönster, installera 
effektiva installationer samt solceller eller en kombination av alternativen klaras 
kraven. Att klara kravet på Um-värdet i Sverige är ingen match men för att klara 
kravet om specifik energianvändning krävs ett bättre Um-värde och installationer 
med bra verknings- och återvinningsgrad. Behöver man sänka den specifika 
energianvändningen ytterligare kan solceller, som är ”gratis” energi, installeras för 
att minska den köpta el-energin.  

                                                 
61 Energieffektivt byggande möjligheter- och hinder för högre krav, kompendium av Eje Sandberg, 

2014-05-04. 
62 EU direktivet 2010/31/EU 
63 Energiberäkning, VästkustVillan 
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Sverige har krav på uppmätt specifik energianvändning. Ett nybyggt hus ska 
energideklareras efter två år. Det kravet finns inte i Danmark och Finland då man 
utgår från referenshus. Här följs alltså inte husen upp med en energideklaration. I 
Sverige får byggnadens ägare information om husets energiprestanda och kan 
jämföra den med det beräknade specifika energianvändningen som gjordes innan 
huset byggdes och med andra liknande byggnader i Sverige.   

 

5.1.3 Konsekvenser som kommer av NNE-hus  

En del av målet var att se på vilka konsekvenser som kommer av NNE-hus. Målet 
är att förbereda branschen på vilka konsekvenser som kan komma av kriterierna. 
Fallstudien har varit till hjälp för att besvara frågan samt att hypotetiska 
konsekvenser har gjorts.  

Blir framtidens byggnader något som liknar passivhus idag kommer troligtvis våra 
byggregler ändras på vissa punkter. Kravet på lufttäthet för fuktsäkerheten i 
konstruktionerna är nödvändig i ”lågenergibyggnader”. Traditionella husbyggare 
får då en ändrad byggprocess med återkommande provtryckningar av huset under 
byggprocessen. Ventilationsaggregatets återvinningsgrad kommer vara än mer av 
betydelse för energieffektiviteten i huset. Visserligen har vi inga krav på 
återvinningsgraden idag och kanske behöver vi inte det i framtiden heller men för 
att nå en låg specifik energianvändning kommer den vara av vikt.  

Premiering till företag som går i bräschen för att utveckla och utvärdera ny 
byggteknik och installationsteknik i form av styrmedel behövs. Pengarna är redan 
avsatta i Energimyndighetens budget men vid diskussion med en husfabrikant var 
reaktionen att ”det brukar kosta mer än det smakar”. 

En gemensam energiberäkningsmetod behövs, så att det inom Sveriges gränser 
finns tydliga regler för vilka parametrar som ska ingå i energikalkylen. Detta 
kommer att bli än mer viktig i framtiden när marginalerna för specifik 
energianvändning blir väldigt små jämfört med kraven i BBR. Det vore mer riktigt 
att beräkna husets specifika energianvändning för den ort där byggnaden uppförs 
istället för att ha en schablon för hela zoner. Det är mer korrekt mot kunden som 
köper huset i tron om att huset inte ska göra av med mer än en viss mängd energi. 

Klimatzonerna är väldigt stora och spänner över orter som har en särskild 
karaktär. Från västkust till inland med varierad topografi till östkust med innanhav 
i zon III. Men även i zon I kan det skilja sig där snön är borta i Kiruna till 
midsommar men vid samma tidpunkt kan slalombackarna vara öppna i 
Riksgränsen. Med detta förstås vikten av att beräkna ett hus specifika energibehov 
på den ort där huset ska byggas. Tuffare krav på specifik energianvändning 
kommer att bli som mest utmanande för byggprojekt med liten omslutande 
mantelarea i Sveriges nordligaste delar. 

Då kan man fråga sig hur aspekten kring att hushålla med material och resurser 
står mot att behöva bygga stora hus med stor mantelarea jämfört med golvarea för 
att klara ett energikrav. Är reglerna inte genomtänkta och fullständiga ställer jag 
mig som en följdfråga efter detta examensarbete.    
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Småhusindustrin måste vara i framkant byggtekniskt och innovationsmässigt för 
att inte tappa på den svenska marknaden och för att kunna konkurrera i Europa.  

 

5.2 Metoddiskussion 

I början av rapporten hade jag tänkt nå fram med en jämförelse av våra byggregler 
jämfört med våra två nordiska grannländer, Danmark och Finland, vilket jag 
senare insåg var en väldigt stor uppgift. Bara det är ett examensarbete i sig. 
Avgränsningar gjordes för att inte uppgiften skulle bli för stor. T.ex. så berörs 
endast småbostadshus, timmerhus tas inte med som behandlas i de finska 
byggreglerna samt att lokaler och flerbostadshus inte tas med.  

En komparation och fallstudie gjordes mellan tre olika lågenergihus för att svara 
på frågorna ”Hur har man gjort i våra grannländer?” och ”Vilka konsekvenser 
kommer av NNE-hus?” och hur står sig dagens lågenergihus mot kommande 
regler? 

En dokumentanalys gjordes av myndighetsskrifter, remisser, promemorior och 
EU- direktivet 2010/31/EU för att ge en hypotes om vilka kriterier som kan 
tänkas ställas för den svenska definitionen av NNE-hus. 

Under arbetets gång har jag intervjuat Energimyndigheten, Boverket, Goodfeel, 
Fiskarhedenvillan, VästkustVillan, Energikontor sydost, Aton/Sveriges Centrum 
för Nollenergihus, WSP och Svensk Solenergis ordförande. Jag har även försökt få 
en intervju med dåvarande bostadsminister Stefan Attefall som tyvärr tackade nej. 
Jag har försökt att på ett så objektivt sätt som möjligt belysa dessa frågor kring 
ämnet NNE-hus. 

Samtalen med tjänstemannen Stefan Norrman på Boverket, Eje Sandberg 
initiativtagare till Sveriges Centrum för nära nollenergihus och ordförande för 
Svensk solenergi, Lars Andrén har stärkt mina slutsatser, uppmärksammat frågor 
och förklarat tankar och analyser under min rapportskrivning. En intervju med 
bostadsminister Stefan Attefall hade tänkt bli genomförd men regeringskansliet 
menade att bostadsministern inte hade möjlighet till det. 

Styrkorna i denna rapport är att de personer jag har intervjuat har gett mig mycket 
input, från deras syn på frågan kring NNE-hus och utifrån deras dagliga arbete.    

En svaghet kan vara tolkningen av byggreglerna, då jag kan ha missat någon 
standardhänvisning eller missuppfattat någon regeltolkning. 

När rapportarbetet började kunde jag inte tänka mig att det var så många ämnen 
som ingick i denna fråga. Men för att kunna få en helhet i ämnet så har de olika 
delarna varit nödvändiga.  
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5.3 Slutsatser och fortsatt arbete, NNE-kriterier 

Det är inte förrän 2020 som vi vet vad ett NNE-hus är enligt de svenska 
kriterierna. Men klassningen SS 24300 kommer vara en god vägledning för 
husbranschen och jag tror att den kommer synas i våra kommande 
energideklarationer. Ekonomiskt sätt kommer framtidens husköpare troligtvis få 
bära en större investeringskostnad. Däremot kan driftkostnaden hållas väldigt låg 
beroende av klimatskal och levnadsvanor. Installationer är kostsamma, speciellt 
när de är nya på marknaden, det är ofta kvantiteten och efterfrågan av 
produkterna som avgör kostnaderna för dem. Att räkna på installationers 
livscykelkostnader (LCC) vore mer rättvisande då man belyser den verkliga 
kostnaden för en värmeanläggning.  Det är värmesystemets inköpskostnad, 
tekniska livslängd, driftkostnad och effektivitet som avgör systemets 
kostnadseffektivitet under olika stadier i en livscykel. 

Även om vi inom EU har samma direktiv är det väldigt mycket som skiljer våra 
byggregler åt.  

Detta ämne är väldigt komplext! Det finns detaljer som skulle kunna studeras 
mycket mer ingående för att få en mångsidig bild över ämnet samt vilka åtgärder 
som är möjliga för framtidens nära nollenergibyggnader. Som t.ex. påverkan av 
hur man räknar med viktad energi, om sol- och vindenergi ska räknas som 
gratisenergi, om konstruktioner kan vara diffusionsöppna och om mer innovativt 
byggande för att spara energi. 

En djupare studie kan göras inom den ekonomiska delen, där en utvärdering av ett 
typhus och ett tänkt NNE-hus delas upp i byggnadskomponenter. Även 
skillnaden i tiden det tar för uppförande av dessa hus måste utvärderas. 

En annan del som vidare kan utredas är huruvida energikraven står sig mot att 
hushålla med resurser då små byggnader kommer att få ännu svårare att klara en 
låg specifik energianvändning.  
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1 SV 1 Europeiska unionens officiella tidning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU

av den 19 maj 2010

om byggnaders energiprestanda

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETFA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (‘),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av
den 16 december 2002 om byggnaders energipre
standa (4) har ändrats (5). Med anledning av nya materiella
ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) En effektiv, varsam, rationell och hållbar energianvänd
ning tillämpas bland annat på oljeprodukter, naturgas
och fasta bränslen, som är viktiga energikällor men också
det främsta upphovet till utsläpp av koldioxid.

(3) Byggnader svarar för 40 % av den sammanlagda ener
gianvändningen inom unionen. Sektorn expanderar, vil
ket med all säkerhet kommer att öka dess energianvänd
ning. Därför är en minskad energianvändn ing samt an
vändningen av energi från förnybara energikällor inom
bygg- och fastighetssektorn viktiga åtgärder som krävs
för att minska unionens energiberoende och dess utsläpp

(1) EUT C 277, 17.11.2009, s. 75.
(2) EUT C 200, 25.8.2009, s. 41.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2009 (ännu ej of

fentliggjord i EUT), rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den
14 april 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT), Europaparlamentets
ståndpunkt av den 18 maj 2010 (ännu ej offentliggjord i EliT).

(4) EGT L 1, 4.1.2003, s. 65.
(5) Se bilaga IV dcl A.

av växthusgaser. Tillsammans med en ökad användning
av energi från förnybara energikällor kommer åtgärderna
till förmån för en minskad energianvändning inom unio
nen att ge unionen möjlighet såväl att uppfylla Kyoto
protokollet till Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar (UNFCCC) som att infria dels sitt
långsiktiga åtagande om att den globala uppvärmningen
ska hållas på en lägre nivå än 2 °C, dels åtagandet att
fram till 2020 minska de sammanlagda utsläppen av
växthusgaser med minst 20 % jämfört med 1990 års
nivåer och med 30 % om en internationell överenskom
melse ingås. Minskad energianvändning och ökad an
vändning av energi från förnybara energikällor spelar
också en viktig roll för att främja en tiygg energiför
söijning och teknisk utveckling samt för att skapa möj
ligheter till sysselsättning och regional utveckling, särskilt
i landsbygdsområden.

(4) Styrning av efterfrågan på energi är ett viktigt instrument
som gör det möjligt för unionen att påverka den globala
energimarknaden och därigenom försöijningstiyggheten
avseende energi på medellång och lång sikt.

(5) I mars 2007 framhöll Europeiska rådet behovet av att
öka energieffektiviteten i unionen, för att kunna uppnå
målet att senast 2020 ha minskat unionens energian
vändning med 20 %, och efterlyste ett grundligt och
snabbt genomförande av dc prioriteringar som fastställts
i kommissionens meddelande Handlingsplan för energieffek
tivitet: Att förverkliga möjligheterna. 1 handlingsplanen kon
staterades att det finns betydande möjligheter till kost
nadseffektiva energibesparingar inom bygg- och fastig
hetssektorn. 1 sin resolution av den 31 januari 2008
efterlyste Europaparlamentet en skärpning av bestämmel
serna i direktiv 2002/91/EG och har också vid olika till
fällen, senast i sin resolution av den 3 februari 2009 om
den andra strategiska energiöversynen, gått ut med upp
maningar om att göra energibesparingsmålet på 20 %
före 2020 rättsligt bindande. 1 Europaparlamentets och
rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om
medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgas
utsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om
minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (6) ställs
det dessutom upp nationella bindande mål för minskning
av koldioxidutsläppen, där energieffektiviteten inom
bygg- och fastighetssektorn kommer att spela en väsent
lig roll, och i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor (7)

uppmanas det till främjande av energieffektivitet inom
ramen för ett bindande mål om att energi från förnybara
energikällor fram till 2020 ska svara för 20 % av all
energi som förbrukas inom unionen.

(6) EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.
(7) ELIT L 140, 5.6.2009, s. 16.
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(6> Vid sitt möte i mars 2007 bekräftade Europeiska rådet än
en gång unionens åtagande till förmån för en unions
omfattande utveckling av energi från förnybara energikäl
lor genom att stadfästa ett obligatoriskt mål på 20 %
energi från förnybara energikällor fram till 2020. 1 direk
tiv 2009/28/EG fastställs en gemensam ram för främ
jande av energi från förnybara energikällor.

(7) Det är nödvändigt att fastställa mer konkreta åtgärder, så
att den stora outnyttjade potentialen för energibespa
ringar i byggnader kan realiseras och de stora skill
naderna mellan medlemsstaternas resultat inom denna
sektor kan minskas.

(8) Vid åtgärder för att ytterligare förbättra byggnaders ener
giprestanda bör klimatförhållanden och lokala förhållan
den beaktas samt även inomhusklimat och kostnadseffek
tivitet. Dessa åtgärder bör inte påverka andra krav på
byggnader som tillgänglighet, säkerhet och byggnadens
avsedda användning.

(9) Byggnaders energiprestanda bör beräknas på grundval av
en metodik som kan differentieras på nationell och re
gional nivå. Den inbegriper, förutom termiska egenska
per, andra allt viktigare faktorer, exempelvis värme- och
luftkonditioneringsanläggningar, användning av energi
från förnybara energikällor, passiv uppvärmning och kyl
element, skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt na
turligt ljus samt utformning av byggnaden. Metoden för
beräkning av energiprestanda bör inte vara baserad en
bart på den årstid då uppvärmning krävs, utan bör om
fatta en byggnads energiprestanda för hela året. Metoden
bör beakta befintliga europeiska standarder.

(lO) Medlemsstaterna har hela ansvaret för att fastställa mmi
mikrav avseende byggnaders energiprestanda och bygg
nadselement. Kraven bör fastställas med sikte på att
uppnå den kostnadsoptimala balansen mellan gjorda in
vesteringar och inbesparade energikostnader under hela
byggnadens livscykel, utan att det påverkar medlemssta
ternas rätt att fastställa minimikrav som är mer energief
fektiva än kostnadsoptimala nivåer för energieffektivitet.
Det bör finnas möjlighet för medlemsstaterna att regel
bundet se över sina minimikrav avseende byggnaders
energiprestanda mot bakgrund av den tekniska utveck
lingen.

(11) Målet med kostnadseffektiva eller kostnadsoptimala ni
våer för energieffektivitet kan under vissa omständigheter,
till exempel mot bakgrund av klimatskillnader, motivera

att medlemsstaterna fastställer kostnadseffektiva eller
kostnadsoptimala krav för byggnadselement som i prak
tiken begränsar installation av byggnadsprodukter som
uppfyller standarderna enligt unionens lagstiftning, för
utsatt att sådana krav inte utgör ett obefogat marknads
hin der.

(12) När medlemsstarcma fastställer energiprestandakrav för
mnstallationssystem bör de om det är möjligt och lämpligt
använda harmoniscradc instrument, särskilt test- och be
räkningsmetoder och cnergieffektivitetsklasser som ut
vecklats inom ramen för åtgärder för genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av
den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att
fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produk
ter (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och
standardiserad produktinformation som anger energirela
terade produkters användning av energi och andra resur
ser (2), i syfte att säkra samstämmigheten med relaterade
initiativ och att i största möjliga mån minimera eventuell
fragmentering av marknaden.

(13) Detta direktiv påverkar inte artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF
fördraget). Begreppet incitament, som används i detta di
rektiv, bör därför inte tolkas som om det utgörs av stat
ligt stöd.

(14) Kommissionen bör fastställa en ram för jämförbara me
toder för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för mi
nimikrav avseende energiprestanda. Medlemsstaterna bör
använda denna ram för att jämföra resultaten med de
minimikrav som de har antagit avseende energiprestanda.
Vid eventuella stora avvikelser, det vill säga över 15 %,

mellan de beräknade kostnadsoptimala nivåerna för mi
nimikrav avseende energiprestanda och de gällande minh
mikraven avseende energiprestanda bör medlemsstaterna
motivera skillnaden eller planera lämpliga åtgärder för att
minska avvikelsen. Den beräknade ekonomiska livscykeln
för en byggnad eller ett byggnadselement bör fastställas
av medlemsstaterna med beaktande av gällande praxis
och erfarenhet när det gäller precisering av typiska eko
nomiska livscykler. Resultaten av denna jämförelse samt
de data som använts för att uppnå dessa resultat bör
rapporteras regelbundet till kommissionen. Dessa rappor
ter bör göra det möjligt för kommissionen att bedöma
och rapportera om medlemsstatcrnas framsteg när det
gäller att uppnå kostnadsoptimala nivåer för minimikrav
avseende energiprestanda.

(1) EUT 1 285, 3L10.2009, s. 30.
(2) Se sidan 3 i detta nummer av EUT.
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(15) Byggnader påverkar den långsiktiga energianvändningen.
Eftersom det går lång tid mellan de tillfällen som en
befintlig byggnad renoveras bör nya byggnader, liksom
även befintliga byggnader som genomgår större renove
ringar, uppfylla de minimikrav avseende energiprestanda
som är anpassade till det lokala ldimatet. Eftersom möj
ligheten att använda sig av alternativa energiförsötnings
system i allmänhet inte är utforskad till fullo, bör alter
nativa energiförsöijningssystem övervägas för nya bygg
nader, oberoende av byggnadens storlek, varvid det först
bör ses till att behoven av energi för uppvärrnning och
kylning minskas till kostnadsoptimala nivåer.

(16) Större renoveringar av befintliga byggnader, oberoende
av deras storlek, ger möjlighet att vidta kostnadseffektiva
åtgärder för att förbättra energiprestandan. Av kostnads
effektivitetsskäl bör det vara möjligt att begränsa minimi
kraven avseende energiprestanda till de renoverade delar
som är mest relevanta för byggnadens energiprestanda.
Medlemsstaterna bör ha möjlighet välja att definiera en
tWe DeneUin[J antingen i procent av klimatskalets yta
eller i förhållande till byggnadens värde. Om en med
lemsstat beslutar att definiera en större renovering i för
hållande till byggnadens värde kan man t.ex. utgå från
försäkringsvärdet, eller nuvärdet baserat på återuppbygg
nadskostnaden, exklusive värdet av den mark där bygg
naden är belägen.

(17) Det behövs åtgärder för att öka antalet byggnader som
inte bara uppfyller nuvarande minimikrav avseende ener
giprestanda, men som också är mer energieffektiva, för
att på så sätt sänka både energianvändningen och kol
dioxidutsläppen. För detta ändamål bör med]emsstatcrna
upprätta nationella planer för att öka antalet nära-noll
energibyggnader och regelbundet rapportera om sådana
planer till kommissionen.

(18) Unionens finansiella instrument och andra åtgärder införs
eller anpassas i syfte att stimulera åtgärder i samband
med energieffektivitet. Sådana finansiella instrument på
unionsnivå omfattar bl.a. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om
Europeiska regionala utvecklingsfonden (1), ändrad för att
tillåta ökade investeringar i energieffektivitet för bostäder;
det offentlig-privata partnerskapet om ett initiativ för
europeiska energieffektiva byggnader för att främja miljö-
teknik och utveckling av energieffektiva system och ma
terial i nya och renoverade byggnader EU-initiativet för

finansiering av hållbar energi från EG—Europeiska investe
ringsbanken (EIB) som syftar till att möjliggöra bl.a. in
vesteringar i energieffektivitet och, under EIB:s ledning,
Margueritefonden: Europeiska 2020-fonden för energi,
klimatförändring och infrastruktur; rådets direktiv
2009/47/EG av den 5 maj 2009 om ändring av direktiv
2006/11 2/EG vad gäller reducerade mervärdeskattesat
ser (2); instrumentet för struktur- och sammanhållnings
fonder Jeremie (gemensamma europeiska resurser för
mikroföretag till medelstora företag); instrumentet för
finansiering av effektivare energiutnyttjande; rampro
grammet för konkurrenskraft och innovation, inklusive
Programmet Intelligent energi — Europa 2 med särskild
fokuscring på att avlägsna marknadshinder i samband
med energieffektivitet och energi från förnybara ener
gikällor genom exempelvis den tekniska biståndsresursen
Elena (European Local Energy Assistance); borgmästarför
samlingen; programmet för entreprenörskap och innova
tion; IKT-stödprogrammet 2010 och sjunde rampro
grammet för forskning. Aven Europeiska banken för åter
uppbyggnad och utveckling tillhandahåller finansiering i
syfte att stimulera åtgärder med anknytning till energief
fektivitet.

(19) Unionens finansiella instrument bör användas för att om
sätta detta direktivs syften i praktiken, men utan att för
denskull ersätta nationella åtgärder. Framför allt bör de
användas för att tillhandahålla lämpliga innovativa medel
för finansiering för att fungera som katalysator för åtgär
derna för energieffektivitet. De kan spela en viktig roll för
utvecklingen av nationella, regionala och lokala fonder,
instrument eller mekanismer för energieffektivitet, som
ger sådana finansieringsmöjligheter till ägare av privata
egendomar, till små och medelstora företag och till ener
gitjänsteföretag.

(20) För att förse kommissionen med lämplig information bör
medlemsstaterna upprätta förteckningar över föreliggande
och föreslagna åtgärder, även av finansiell art, utom de
som krävs enligt detta direktiv, som främjar målen för
detta direktiv. De föreliggande och föreslagna åtgärder
som förtecknats av medlemsstaterna kan särskilt omfatta
åtgärder som syftar till att reducera befintliga rättsliga
hinder och marknadshinder och uppmuntra till investe
ringar och/eller annan verksamhet för att öka energief
fektiviteten i nybyggda och befintliga byggnader, och på
så sätt potentiellt bidra till minskad energifattigdom. Så
dana åtgärder kan omfatta men bör inte begränsas till
tekniskt bistånd och rådgivning som är gratis eller sub
sidierad, direktstöd, system för subventionerade lån eller
lågräntelån, bidragssystern och system för lånegarantier.
De offentliga myndigheterna och andra institutioner som
tillhandahåller sådana åtgärder av finansiell art kan knyta
tillämpningen av sådana åtgärder till angiven energipre
standa och rekommendationerna från energicertifikat.

(]) EUT 1. 210, 31.7.2006, s. 1. (2) EUT L 116, 9.5.2009, s. 18.
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(21) För att begränsa mcdlemsstaternas rapporteringsbörda
bör det vara möjligt att införliva de rapporter som krävs
i detta direktiv med de handlingsplaner för energieffekti
vitet som avses i artikel 14.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om
effektiv slutanvändning av energi och om energitjäns
ter (1). Den offentliga sektorn i varje medlemsstat bör
visa vägen när det gäller byggnaders energiprestanda,
och därför bör det i de nationella planerna ställas upp
mer ambitiösa mål för de byggnader som utnyttjas av
offentliga myndigheter.

(22) Den som avser att köpa eller hyra en byggnad eller delar
av denna bör genom encrgicertifikatet få korrekt infor
mation om byggnadens energiprestanda, och praktiska
råd om förbättring av den. Informationskampanjer kan
utnyttjas för att ytterligare uppmuntra ägare och hyres
gäster att förbättra byggnadens eller byggnadsdelens ener
giprestanda. De som äger eller hyr kommersiella fastig
heter bör också uppmanas att utbyta information om
den faktiska energianvändningen, så att alla uppgifter
om den finns att tillgå som underlag för välgrundade
beslut om nödvändiga förbättringar. Energicertifikatet
bör också ge information om uppvärmningens och kyl
ningens faktiska inverkan på byggnadens energibehov,
om byggnadens förbrukning av primärenergi och om
dess koldioxidutsläpp.

(23) De offentliga myndigheterna bör föregå med gott exem
pel och bör eftersträva att genomföra de rekommenda
tioner som finns i energicertifikatet. Medlemsstaterna bör
i sina nationella planer inkludera åtgärder för att stödja
de offentliga myndigheterna så att de i ett tidigt skede
inför förbättringar i energieffektiviteten och genomför de
rekommendationer som ingår i energicertifikatet så snart
det låter sig göras.

(24) Byggnader som inhyser offentliga myndigheter och bygg
nader som allmänheten ofta besöker bör föregå mcd gott
exempel genom att man där visar att hänsyn har tagits
till miljö- och energifaktorer, och därför bör dessa bygg
nader energicertifieras med jämna mellanrum. Infor
mation om energiprestanda bör spridas bättre till allmän
heten genom att energicertifikaten anslås tydligt, särskilt i
byggnader av viss storlek som inhyser offentliga myndig
heter eller som ofta besöks av allmänheten, exempelvis
affärer och köpcentrum, snabbköp. restauranger, teatrar,
banker och hotell.

(25) Under de senaste åren har luftkonditionering blivit allt
vanligare i europeiska länder. Detta skapar betydande
problem vid tidpunkter med effekttoppar eftersom el-
kostnaderna ökar och energibalansen störs. Prioritet bör

ges åt sådana strategier som bidrar till bättre termisk
prestanda hos byggnader sommartid. 1 detta syfte bör
fokus ligga på åtgärder för att undvika överhettning, ex
empelvis skuggning och tillräcklig termisk kapacitet i
byggnadskonstruktionen, och ytterligare utveckling och
tillämpning av passiv kylteknik, primärt sådana som för
bättrar klimatförhållandena inomhus och mikroklimatet
runt byggnader.

(26) Regelbundet underhåll och regelbunden inspektion av
värme- och luftkonditioneringssystem av kvalificerad per
sonal bidrar till att systemen förblir korrekt inställda en
ligt produktspecifikationerna och säkcrställer därigenom
att de ur miljö-, säkerhets- och energisynpunkt fungerar
optimalt. En oberoende bedömning av hela värme- och
luftkonditioneringssystemet bör göras med jämna mellan
rum under hela dess livscykel, särskilt innan det ska bytas
ut eller uppgraderas. För att minimera den administrativa
bördan för byggnadsägare och hyresgäster bör medlems
staterna eftersträva att i möjligaste mån kombinera in
spektion och certifiering.

(27) Ett gemensamt tillvägagångssätt för energicertifiering av
byggnader och för inspektion av värme- och luftkonditio
neringssystem, genomfört av kvalificerade och/eller auk
toriserade experter, vars oberoende garanteras på grund
val av objektiva kriterier, kommer att bidra till att med
lemsstaterna får gemensamma spelregler i fråga om deras
insatser för att spara energi i bygg- och fastighetssektorn
och kommer att förbättra insynen för presumtiva köpare
och användare i fråga om energiprestanda på unionens
fastighetsmarknad. För att säkerställa kvaliteten på encr
giccrtifikat och på inspektionen av värme- och luftkon
ditioneringssvstem i hela unionen, bör en oberoende
kontrollmekanism inrättas i varje medlemsstat.

(28) Eftersom lokala och regionala myndigheter är av avgö
rande betydelse för att detta direktiv ska kunna genom
föras på ett effektivt sätt, bör de rådfrågas och engageras,
på lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt i enlighet med
tillämplig nationell lagstiftning, när det gäller planering,
utveckling av program för information, utbildning och
ökad medvetenhet, samt om genomförandet av detta di
rektiv på nationell och regional nivå. Sådana samråd kan
också tjäna till att ge lokala planerare och byggnads-
inspektörer adekvat vägledning för att utföra nödvändiga
uppgifter. Vidare bör medlemsstarerna göra det möjligt
för och uppmuntra arkitekter och planerare att noga
överväga hur man på bästa sätt kombinerar förbättringar
avseende energieffektivitet, användning av energi från för
nybara energikällor och användning av f)ärrvärme och
fjärrkyla när industri- eller bostadsområden planeras, ut
formas, byggs och renoveras.(1) EUT L H4, 27.4.2006, s. 64.
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(29) Installatörer och byggare är av avgörande betydelse för
att detta direktiv ska kunna genomföras med framgång.
Ett tillräckligt antal installatörer och byggare bör därför
genom utbildning och andra åtgärder ha lämplig kom
petens för installationen och integrationen av den teknik
för energieffektivitet och förnybar energi som krävs.

(30) Medlemsstaterna bör ta hänsyn till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (I) med av
seende på ömsesidigt erkännande av professionella exper
ter som behandlas i detta direktiv, och kommissionen
bör fortsätta sina aktiviteter enligt programmet Intelligent
energi — Europa om riktlinjer och rekommendationer för
normer för utbildning av sådana professionella experter.

(31) För att öka öppenheten när det gäller energiprestandan
på unionens marknad för byggnader som inte är bostad
shus bör enhetliga villkor upprättas för ett frivilligt ge
mensamt certifieringssystem för energiprestanda i andra
byggnader än bostadshus. 1 enlighet med artikel 291 i
EUF-fördraget ska det i förväg fastställas allmänna regler
och principer för medlemsstaternas kontroll av kommis
sionens utövande av sina genomförandebefogenheter ge
nom en förordning som ska antas i enlighet med det
ordinarie lagsriftningsförfarandet. 1 avvaktan på att den
nya förordningen antas fortsätter rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter (2) att vara tillämpligt, med un
dantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll,
som inte är tillämpligt.

(32) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget när det
gäller att anpassa vissa delar av den allmänna ramen i
bilaga 1 till den tekniska utvecklingen och när det gäller
att utarbeta en ram för jämförbara metoder för beräkning
av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende
energiprestanda. Det är av särskild betydelse att kommis
sionen genomför lämpliga samråd under sitt förbere
dande arbete, inklusive på expertnivå.

(33) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förbättra
byggnaders energiprestanda, inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna på grund av komplex
iteten i bygg- och fastighetssektorn och på grund av de
nationella bostadsmarknademas oförmåga att på lämpligt
sätt ta itu med dc utmaningar som hör samman med
energieffektivitet och det därför på grund av åtgärdens
omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unions
nivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidia
ritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unio
nen. 1 enlighet med proportionalitetsprincipen 1 samma

(1) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvän
digt för att uppnå detta mål.

(34) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell
lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör
en materiell ändring i förhållande till direktiv
2002/91/EG. Skyldigheten att införliva de oförändrade
bestämmelserna följer av det direktivet.

(35) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig
heter när det gäller tidsfristerna för införlivande med
nationell lagstiftning och tillämpning av direktiv
200 2/9 1/EG.

(36) 1 enlighet med punkt 34 i det intcrinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (3) uppmuntras medlemsstaterna
att för egen del och i unionens intresse upprätta egna
tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm
melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna
samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 lti1 ei 1

Syfte

1. Detta direktiv främjar en förbättring av energiprestanda i
byggnader i unionen samtidigt som hänsyn tas till utomhuskli
mat och lokala förhållanden samt till krav på inomhusklimat
och kostnadseffektivitet.

2. 1 detta direktiv fastställs krav i fråga om följande:

a) Den gemensamma allmänna ramen för en metod för beräk
ning av integrerad energiprestanda för byggnader och bygg
nadsenheter.

b) Tillämpningen av minimikrav avseende energiprestanda på
nya byggnader och nya byggnadsenheter.

c) Tillämpningen av minimikrav avseende energiprestanda på

i) befintliga byggnader, byggnadsenheter och byggnadsele
rnent som genomgår större renoveringar,

ii) byggnadselement som ingår i klimatskalet och som har
en avgörande betydelse för klimatskalets energiprestanda,
när de efterinstalleras eller ersätts,

iii) installationssystem vaije gång det installeras, ersätts eller
uppgraderas.

(3) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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d) Nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibygg
nader.

e) Encrgiccrtifiering av byggnader eller byggnadsenheter.

1’) Regelbundna kontroller av värme- och luftkonditionerings
system i byggnader.

g) Oberoende kontrollsystem för cncrgicertifikat och inspek
t ionsrap porter.

3. Kraven i detta direktiv är minimikrav som inte ska hindra
nägon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skydds
åtgärder. Sådana åtgärder ska vara förenliga mcd fördragct om
Europeiska unionens funktionssätt. Dc ska anmälas till kommis
sionen.

0 lti[] el l

7. 0 imat aL de integrerade delar av en byggnad som skiljer
dess interiör från utomhusmiljön,

8. l Il l na0 OenO et0 en del, våning eller lägenhet inom en bygg
nad som är konstruerad eller ombyggd för att användas
som en separat enhet,

9. 11111 na[] {Je]enienri ett byggnadsinstallationssystem eller en
komponent i klimatskalet,

lO. r e en. einO renovering av en byggnad där

a) totalkostnadcn för renoveringcn av klimatskalet eller
byggnadens installationssystem överstiger 25 % av bygg
nadens värde, exklusive värdet av den mark där bygg
naden är belägen, eller

1 detta direktiv avses med

Definitioner

1. 0 il tia en takförsedd konstruktion mcd väggar, för vilken
energi används för att påverka inomhuskiimatet,

2. n ani iene i i l rni) en byggnad som har mycket hög
energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga 1.
Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi
som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi
från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara
energikällor som produceras på plats, eller i närheten,

3. 1111 na0 en[] in0ta][Jati[] n000[Iteni teknisk utrustning för en
byggnads eller byggnadsenhets uppvärmning, kylning,
tilation, varmvatten, belysning eller för en kombination av
dessa ändamål,

4. en 1 Il 0 na 0 enelI jO etan a den beräknade eller uppmätta
energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov
som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland
annat inbegriper energi som används för uppvärmning,
kylning, ventilation, varmvatten och belysning,

5. 1 OimO UeneOU å energi från förnybara och icke-fömybara ener
gikällor som inte har genomgått någon omvandling,

6. ene(lll i III n 01] OnOO a[]a ene0i iiI III Il energi från förnybara, icke
fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aeroter
misk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk
energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa,
deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas,

b) mer än 25 % av klimatskalets yta renoveras.

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a
eller b,

il. Lllei.O Otan a:l standard som antagits av Europeiska stan
dardiseringskommittén, Europeiska kommittén för elektro
teknisk standardisering eller Europeiska institutet för tclc
kommunikationsstandarder och som gjorts tillgänglig för
allmänt bruk,

1 2. endE iceitf]iO at] ett certifikat, som crkänns av en medlemsstat
eller en juridisk person som har utsetts av denna stat, vilket
anger energiprestanda för en byggnad eller en byggnads-
enhet, beräknad i enlighet mcd en metod som antas i
enlighet med artikel 3,

13. iOaC jne samtidig framställning i en och samma process
av värmccnergi och elektrisk och/eller mekanisk energi,

14. Il tna] III tima] niO 00 den energiprestandanivå som leder till
den lägsta kostnaden under den beräknade ekonomiska
livscykeln, där

a) den lägsta kostnaden bestäms med beaktande av cner
girelaterade investeringskostnader, kostnader för under
håll och drift (inklusive energikostnader och sparande,
berörd byggnadskategori, inkomst från producerad
energi), i tillämpliga fall, och kostnader för bortskaf
fande, i tillämpliga fall, samt
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b) den beräknade ekonomiska livscykeln bestäms av vaije
medlemsstat. Den avser den återstående beräknade eko
nomiska livscykeln för en byggnad när kraven på ener
giprestanda fastställs för byggnaden som helhet, eller
den beräknade ekonomiska livscykeln för ett byggnads-
element när kraven på energiprcstanda fastställs för
byggnadselement.

Den kostnadsoptimala nivån ska ligga inom värdena på de
prestandanivåer där nyttokostnadsanalysen beräknad över
den beräknade ekonomiska livscykeln är positiv,

15. Il it]] ln]] iti]] nelin]] i]]i lterni en kombination av de komponen
ter som krävs för att åstadkomma en form av behandling
av inomhusluft, i vilken temperaturen kan kontrolleras eller
sänkas,

16. hund anna’] kombination av hölje och brännare som är
konstruerad för att till vätskor överföra den värme som
uppkommer vid förbränningen,

17. ni ininei] eiiel t]I den maximala värmeeffekt, uttryckt i kw,
som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig
drift om de av tillverkaren angivna verkningsgradema re
spekteras,

18. ll]]mehl m]] 1 en maskin, anordning eller installation som
överför värme från den naturliga omgivningen, som luft,
vatten eller jord och levererar värmen till byggnader eller
industritillämpningar genom att vända det naturliga vär
meflödet så att det flyter från en lägre till en högre tem
peratur. För reversibla värmepumpar kan den även flytta
värme från byggnaden till den naturliga omgivningen,

19. III liii Inse ei]]ei lilIlih la’] distribution av värmeenergi i form
av ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central pro
duktionskälla, via ett nät, till ett flertal byggnader eller
anläggningar i syfte att värma eller kyla ner utrymmen eller
processer.

1 ]til e]] 1

Antagande av en metod för beräkning av byggnaders
energiprestanda

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för beräkning av bygg
naders energiprestanda i enlighet med den gemensam allmänna
ramen i bilaga 1.

1 Itu el 1

Fastställande av minimikrav avseende energiprestanda

1. Medlemsstatema ska vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att minimikrav avseende byggnaders eller byggnadsenheters
energiprestanda fastställs i avsikt att uppnå kostnadsoptimala
nivåer. Energiprestandan ska beräknas i enlighet med den metod
som avses i artikel 3. De kostnadsoptimala nivåerna ska beräk
nas enligt ramen för jämförbara metoder som avses i artikel 5,
när ramen införts.

Mcdlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att
minimikrav avseende energiprestanda fastställs för byggnadsele
ment som ingår i klimatskalet och som i betydande grad på
verkar klimatskalets energiprestanda, när de byts ut eller utru
stas med nya delar, i syfte att nå kostnadsoptimala nivåer.

Mcdlemsstaterna får, när de fastställer dessa krav, skilja mellan
nya och befintliga byggnader och mellan olika kategorier av
byggnader.

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna förhållanden när det
gäller inomhusklimatet för att undvika möjliga negativa effekter
såsom otillfredsställande ventilation liksom till lokala förhållan
den och till byggnadens avsedda användning och ålder.

En medlemsstat ska inte vara skyldig att fastställa minikrav för
energiprestanda som inte är kostnadseffektiva med hänsyn till
den skattade ekonomiska livslängden.

Minimikraven för energiprestanda ska ses över med jämna mel
lanrum som inte får överstiga fem år, och ska vid behov upp
dateras för att återspegla den tekniska utvecklingen inom bygg-
och fastighetssektorn.

2. Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa eller tillämpa
de krav som avses i punkt 1 på följande kategorier av bygg
nader:

a) Byggnader med officiellt skydd som del av en utvald miljö,
eller på grund av deras särskilda arkitektoniska eller his
toriska värde, i den mån överensstämmelse med vissa minh
mikrav avseende eriergiprestanda skulle medföra oacceptabla
förändringar av deras särdrag eller utseende.

Denna metod ska antas på nationell eller regional nivå. b) Byggnader som används för andakt och religiös verksamhet.
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c) Tillfälliga byggnader som ska användas två år eller kortare
tid, industrianläggningar, verkstäder och jordbruksbvggnader
med lågt encrgibchov som inte är avsedda som bostäder
samt jordbruksbyggnader som inte är avsedda som bostäder
och som används inom en sektor som omfattas av ett na
tionellt sektorsavtal om energiprestanda.

d) Bostadshus som används eller är avsedda för användning
antingen mindre än fyra månader per r eller under en
begränsad del av året motsvarande en energianvändning
som beräknas vara mindre än 25 % av vad som skulle
vara fallet vid helårsanvändning.

ej Fristående byggnader med en total användbar golvyta på
mindre än 50 m2.

1 I}til] e[] 1

Beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav
avseende energiprestanda

1. Kommissionen ska genom delegcrade akter i enlighet mcd
artiklarna 23, 24 och 25 senast den 30 juni 2011 fastställa en
ram för jämförbara metoder för beräkning av kostnadsoptimala
nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader
och byggnadselement.

Ramen för jämförbara metoder ska fastställas i enlighet med
bilaga III och göra åtskillnad mellan nya och befintliga bygg
nader och mellan olika kategorier av byggnader.

2. Medlemsstater ska beräkna kostnadsoptimala nivåer för
minimikrav avseende cnergiprestanda med hjälp av ramen för
jämförbara metoder som fastställts i enlighet med punkt 1 och
relevanta parametrar, exempelvis klimatförhållanden och ener
giinfrastrukturens praktiska tillgänglighet, och jämföra resultaten
av denna beräkning med gällande minimikrav avseende ener
giprestanda.

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen alla indata
och antaganden som använts för dessa beräkningar samt resul
taten av dessa beräkningar. Rapporten får inkluderas i de hand
lingsplaner för energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i di
rektiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska överlämna dessa rap
porter till kommissionen med jämna mellanrum som inte får
överstiga fem år. Den första rapporten ska överlämnas senast
den 30 juni 2012.

3. Ifall resultaten av jämförelsen som utförts i enlighet med
punkt 2 visar att de gällande minimikravcn avseende energipre
standa är betydligt mindre energieffektiva än kostnadsoptimala
nivåer för minitnikrav avseende energiprestanda ska den berörda
medlemsstaten skriftligen för kommissionen motivera denna
skillnad i den rapport som avses i punkt 2; i den utsträckning
skillnaden inte kan motiveras, ska motiveringen åtföljas av en
plan innehållande lämpliga åtgärder för att betydligt minska

skillnaden senast vid tidpunkten för den översyn av kraven
avseende energiprestanda som avses i artikel 4.1.

4. Kommissionen ska offentliggöra en rapport om medlems
staternas framsteg när det gäller att uppnå kostnadsoptimala
nivåer för minimikrav avseende energiprestanda.

1 ti e 1

Nya byggnader

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att nya byggnader motsvarar de minimikrav avseende ener
giprestanda som fastställs i enlighet med artikel 4.

1 fråga om nya byggnader ska mcdlemsstaterna se till att den
tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten be
döms och beaktas, innan byggandet inleds, för sådana högeffek
tiva alternativa system som anges nedan, om dessa är tillgäng
liga:

a) Decentraliserade energiförsöijningssystem, som baseras på
energi från förnybara energikällor.

b) Kraftvärme.

c) Fjärr/närvärmc eller fjäiT/närkyla, särskilt om den helt eller
delvis baseras på energi från förnybara energikällor.

d) Värmepumpar.

2. Medlemsstatcrna ska se till att analysen av alternativa sy
stem som avses i punkt 1 dokumenteras och står till förfogande
för kontroll.

3. Analysen av alternativa system får göras med avseende på
enskilda byggnader eller grupper av byggnader eller för gemen
samma typer av byggnader i samma område. Analysen av sy
stem för fjärrvärnic och fjärrkylning får göras med avseende på
alla byggnader som är anslutna till systemet i samma område.

1 :tje: 1

Befintliga byggnader

Mcdlcmsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säker
ställa att, när byggnader genomgår en större renovering, ener
giprestanda för byggnaden eller den renoverade delen av denna
förbättras så att de uppfyller minimikrav avseende energipre
standa som ska fastställas i enlighet med artikel 4, i den mån
det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.

Kraven ska tillämpas på den renoverade byggnaden eller den
renoverade byggnadsenheten i dess helhet. Kraven får dessutom,
eller alternativt, tillämpas på de renoverade byggnadselementen.



18.6.2010 1 sv Europeiska unionens officiella tidning L 153/21

Medlemsstaterna ska dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att
se till att energiprestanda för ett byggnadselement som utgör en
del av ett klimatskal och som i betydande grad påverkar klimat
skalets energiprestanda, när detta byggnadselement utrustas mcd
nya delar eller byts ut, uppfyller minimikraven avseende ener
giprestanda, i den mån det är tekniskt, funktionellt och ekono
miskt genomförbart.

Medlemsstaterna ska fastställa dessa minimikrav avseende ener
giprestanda i enlighet med artikel 4.

1 fråga om byggnader som genomgår större renovering ska
mcdlemsstaterna främja att sådana högeffektiva alternativa sy
stem som avses i artikel 6.1 övervägs och beaktas i den mån det
är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.

[1 lti’J el 1

styrsystem, till exempel automatiserings-, styr- och övervak
ningssystem som är avsedda att spara energi.

1 ltil el 1

Nära-nollenergibyggnader

1. Medlemsstatcrna ska se till att

a) alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära
nollenergibyggnader, och

b) nya byggnader som används och ägs av offentliga myndig
heter är nära-nollenergibyggnader efter den 31 december
2018.

Byggnaders installationssystem

1. För att optimera installationssystems energianvändning ska
medlemsstatema fastställa systemkrav avseende totala energipre
standa, korrekt installation samt lämplig dimensionering, juste
ring och kontroll för installationssystem som installeras i befint
liga byggnader. Medlemsstaterna får även tillämpa dessa system-
krav på nya byggnader.

Systemkrav ska fastställas för nya installationssystem, för instal
lationssystem som byts ut och för installationssystem som ut
rustas med nya delar, och ska tillämpas i den mån det är tek
niskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart.

Systemkraven ska åtminstone omfatta

a) värmesystem,

b) varmvattensystem,

c) luftkonditioneringssystem,

d) stora ventilationssystem,

eller en kombination av sådana system.

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med punkt 2 i bilaga 1 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden
för el (1) främja att system med smarta mätare införs när en
byggnad uppförs eller genomgår större renovering. Medlemssta
tema får dessutom i lämpliga fall främja installation av aktiva

Medlemsstaterna ska upprätta nationella planer för att öka an
talet nära-nollenergibyggnader. Dessa nationella planer får inne
hålla differentierade mål beroende på byggnadskategori.

2. Medlemsstaterna ska dessutom, genom att följa det bästa
exemplet inom den offentliga sektorn, utforma politik och vidta
åtgärder, t.ex. mål, för att stimulera att byggnader som renove
ras omvandlas till nära nollenergibyggnader och ska informera
kommissionen om detta i sina nationella planer som avses i
punkt 1.

3. De nationella planerna ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens närmare praktiska tillämpning av definitio
nen av nära-nollenergibyggnader, som avspeglar nationella,
regionala eller lokala förhållanden och där en numerisk in
dikator för primärenergianvändning i kWh/m2 och år ingår.
De primärenergifaktorer som används för att fastställa pri
märenergianvändning får grundas på nationella eller regio
nala årsgenomsnittsvärden och får ta hänsyn till relevanta
europeiska standarder.

b) Etappmål för förbättrade energiprestanda för nya byggnader,
senast 2015, i syfte att förbereda för genomförande av
punkt 1.

c) Information om politik och ekonomiska eller andra åtgärder
som antagits i samband med punkterna 1 och 2 för att
främja nära-nollenergibyggnader, inbegripet närmare uppgif
ter om nationella krav och åtgärder för användning av energi
från förnybara energikällor i nya byggnader och i befintliga
byggnader som genomgår större rcnovering inom ramen för
artikel 13.4 i direktiv 2009/28/EG och artiklarna 6 och 7 i
det här direktivet.(1) EUT 1 211, 14.8.2009, s. 55.
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4. Kommissionen ska utvärdera de nationella planer som
avses i punkt 1, framför allt mcd avseende på att medlems
staternas planerade åtgärder är adekvata i förhållande till målen
för detta direktiv. Kommissionen, med vederbörligt beaktande
av subsidiaritetsprincipen, får begära ytterligare specifika upp
gifter om kraven i punkterna 1, 2 och 3. Den berörda medlems
staten ska i så fall lägga fram de begärda uppgifterna eller
föreslå ändringar inom nio månader från och med kommissio
nens begäran. Kommissionen får efter att ha utvärderat detta
utfärda en rekommendation.

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och
därefter vart tredje år offentliggöra en rapport om medlems
staternas framsteg när det gäller att öka antalet nära-nollener
gibyggnader. På grundval av den rapporten ska kommissionen
utarbeta en handlingsplan och, vid behov, föreslå åtgärder för
att öka antalet sådana byggnader samt främja bästa praxis för
kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära

nollencrgibyggnader.

6. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa kraven i
punkt 1 a och b i specifika och berättigade fall där kostnads
nyttoanalysen, med hänsyn till byggnadens ekonomiska livs
längd, är negativ. Medlemsstaterna ska informera kommissionen
om principerna i det relevanta lagstiftningssystemet.

1 Itu el Il

Ekonomiska incitament och marknadshinder

1. Med hänsyn till betydelsen av att tillhandahålla lämplig
finansiering och andra instrument för att driva på förbättring
av byggnaders energiprestanda och övergången till nära-noll
encrgibyggnader ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder
för att ta ställning till de mest relevanta av dessa instrument
mot bakgrund av dc nationella förhållandena.

2. Senast den 30 juni 2011 ska nicdlcmsstaterna utarbeta en
förteckning över andra redan införda och, i lämpliga fall, före
slagna åtgärder och instrument, inbegripet dem som är av eko
nomisk karaktär, än dem som krävs enligt detta direktiv, vilka
främjar målen för detta direktiv.

Medlemsstaterna ska uppdatera denna förteckning vart tredje år.
Mcdlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa för-
teckningar, vilket de får göra genom att ta med dem i de hand
lingspianer för energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i di
rektiv 2006/32/EG.

3. Kommissionen ska undersöka effektiviteten hos de för-
tecknade befintliga och föreslagna åtgärder som avses i punkt
2 samt relevanta unionsinstrument, för att stödja genomföran
det av detta direktiv. På grundval av den undersökningen, och
med vcderbörligt beaktande av subsidiaritetsprincipen, kan
kommissionen ge råd eller rekommendationer när det gäller
särskilda nationella system och samordning med unionens fl
nansinstitut och internationella finansinstitut. Kommissionen

kan låta denna undersökning och eventuella råd eller rekom
mendationer ingå i sin rapport om dc handlingsplaner för ener
gieffektivitet som avses i artikel 14.5 i direktiv 2006/32/EG.

4. Kommissionen ska, i förekommande fall, på mcdlemssta
ternas begäran bistå med att upprätta nationella eller regionala
program för finansiellt stöd i syfte att öka energieffektiviteten i
byggnader, särskilt i befintliga byggnader, genom att stödja ut
byte av bästa praxis mellan ansvariga nationella eller regionala
myndigheter eller organ.

5. För att förbättra finansieringen till stöd för genomförandet
av detta direktiv och med vederbörligt beaktande av subsidiari
tetsprincipcn. ska kommissionen, helst senast 2011. lägga fram
en analys, särskilt om

a) effektiviteten, lämpligheten av nivån för och det faktiska
utnyttjandet av beloppet för dc strukturfonder och de ram-
program som använts för att öka energieffektiviteten i byg
gnader, framför allt i bostäder,

b) effektiviteten i utnyttjandet av medel från EIB och andra
offentliga finansieringsinstitutioner,

c) samordningen av unionens finansiering och nationell finan
siering och andra former av stöd som kan fungera som en
hävstång för att stimulera investeringar i energieffektivitet
och lämpligheten av sådana medel för att uppnå unionens
mål.

På grundval av den analysen och i enlighet med den fleråriga
budgetramen, kan kommissionen därefter, om den anser det
lämpligt, lägga fram förslag till unionsinstrumcnt för Europapar
lamentet och rådet.

6. Medlemsstaterna ska beakta energiprestandans kostnads
optimala nivåer när incitament ges för konstruktion eller större
renovering av byggnader.

7. Bestämmelserna i detta direktiv ska inte hindra medlems
staterna från att tillhandahålla incitament för nya byggnader,
renovering eller byggnadselement som går utöver de kostnads
optimala nivåerna.

1 tiEei III

Energicertifikat

1. Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder som är nödvän
diga för att upprätta ett system för certifiering av byggnaders
energiprestanda. Energicertifikatet ska innehålla byggnadens
energiprestanda och referensvärden, såsom minimikrav avseende
energiprestanda, så att ägare av eller hyresgäster i byggnaden
eller byggnadsenheten kan jämföra och bedöma dess energipre
standa.
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Energicertifikatet kan innehålla ytterligare uppgifter såsom den
årliga energianvändningen i andra byggnader än bostäder och
andelen energi från förnybara cncrgikällor i den totala energian
vändningen.

2. Energicertifikatet ska innehålla rekommendationer för hur
energiprestanda för en byggnad eller en byggnadsenhet kan
förbättras kostnadsoptimalt eller kostnadseffektivt, såvida det
inte saknas en rimlig förbättringspotential i jämförelse med de
gällande kraven på energiprestanda.

De rekommendationer som ingår i energicertifikatet ska omfatta

b) bedömningen av en annan representativ bvggnadscnhet med
samma energirelevanta egenskaper i samma byggnad.

7. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus får grunda sig på
bedömningen av en annan representativ byggnad med liknande
utformning och storlek och med liknande egenskaper i fråga
om faktisk energiprestanda om sådan överensstämmelse kan
garanteras av den expert som utfärdar cnergiccrtifikatet.

8. Energicertifikatets giltighetstid får inte överskrida 30 år.

a) åtgärder som vidtas i samband mcd en större renovering av
klimatskalet eller av byggnadens installationssystem, och

b) åtgärder för enskilda byggnadsclement, utan samband med
en större renovering av klimatskalet eller av byggnadens
installarionssystem.

3. Dc rekommendationer som ingår i cncrgicertifikatet ska
vara tekniskt genomförbara för byggnaden i fråga och kan in
nehålla en uppskattning av återbetalningsperioder eller kost
nader och intäkter under dess ekonomiska livscykel.

4. Energicertifikatet ska ge en indikation om var ägaren eller
hyresgästen kan erhålla mer detaljerad information, inbegripet
kostnadseffektivitet beträffande de rekommendationer som ges i
energicertifikatet. Utvärderingen av kostnadseffektiviteten ska
grundas på en uppsättning standardvillkor, exempelvis bedöm
ningen av energibesparingar, underliggande energipriser och en
preliminär kostnadsberäkning. Dessutom ska det innehålla in
formation om de åtgärder som ska vidtas för att genomföra
rekommendationerna. Ovriga uppgifter om närliggande områ
den, såsom energibesiktningar, ekonomiska eller andra incita
ment och finansieringsmöjligheter kan också lämnas till ägaren
eller hyresgästen.

5. Med förbehåll för nationella bestämmelser ska medlcms
staterna uppmuntra de offentliga myndigheterna att beakta den
ledande roll som de bör spela när det gäller byggnaders ener
giprestanda, bland annat genom att genomföra rekommendatio
nerna i energicertifikat som utfärdas för byggnader som ägs av
dem under certifikatets giltighetstid.

6. Utfärdande av certifikat för byggnadsenheter får grunda
sig på

9. Kommissionen ska senast 2011 i samråd med berörda
sektorer, anta ett frivilligt gemensamt certifieringssystem för
Europeiska unionen för energiprestanda i andra byggnader än
bostäder. Denna åtgärd ska antas i enlighet med det rådgivande
förfarande som avses i artikel 26.2. Medlemsstaterna uppmanas
att erkänna eller använda systemet, eller att använda en del av
detta genom att anpassa det till nationella förhållanden.

.1 tti e 1

Utfärdande av energicerrifikat

1. Medlemsstaterna ska se till att ett energicertifikat utfärdas
för

a) byggnader eller byggnadsenheter som konstrueras, säljs eller
hyrs ut till en ny hyresgäst och

b) byggnader där en total användbar golvyta på över 500 m2
utnyttjas av en offentlig myndighet och ofta besöks av all
mänheten. Den 9 juli 2035 ska detta tröskelvärde på
500 m2 sänkas till 250 m2.

Kravet på att utfärda ett energicertifikat gäller inte när ett cer
tifikat. som utfärdats i enlighet med antingen direktiv
2002/91/EG eller det här direktivet fi5r den berörda byggnaden
eller byggnadsenheten, finns tillgängligt och är giltigt.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett energicertifikat visas för
den presumtive hyresgästen eller köparen och överlämnas till
köparen eller den nya hyresgästen, när byggnader eller byg
gnadsenheter byggs, säljs eller hyrs ut.

3. Om en byggnad säljs eller hyrs ut innan den är byggd får
medlemsstaterna som ett undantag från punkterna 1 och 2
kräva att säljaren gör en bedömning av dess framtida energipre
standa. 1 detta fall ska energicertifikatet utfärdas senast när byg
gnaden är färdigbyggd.a) en gemensam certifiering för hela byggnaden, eller
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4. Medlemsstaterna ska kräva att när 1 til ri Il

Inspektion av värmesystem

— byggnader som har ett energicertifikat,

— byggnadsenheter i en byggnad som har
och

— bvggnadsenheter som har ett cncrgicertifikat

ett energicertifikar,

1. Medlemsstaterna ska fastställa nödvändiga åtgärder för re
gelbunden inspektion av tillgängliga delar av system som an
vänds för uppvärmning av byggnader, såsom värmegeneratorer,
kontroflsystem och cirkulationspump(ar), med värmepannor
med en nomincil effekt för uppvärmning av utrmmen på
mer än 20 kW. Inspektionen ska innehålla en bedömning av
värmepannans effektivitet samt värmcpannans dimensionering i
förhållande till byggnadens värtncbehov. Bedömningen av vär
mepannans storlek behöver inte upprepas så länge inga änd
ringar har gjorts av värmesystemet eller när det gäller byg
gnadens värmebehov under tiden.

bjuds ut till försäljning eller uthyrning, ska energiprestandaindi
katorn på cnergiccrtifikatct för byggnaden eller, i förekom
mande fall, byggnadsenheten anges i annonseringen i kom
mersiella medier.

5. Bestämmelserna i denna artikel ska genomföras i enlighet
med tillämpliga nationella regler om gemensamt ägande eller
gemensam egendom.

6. Medlcmsstaterna får göra undantag från tillämpningen av
punkterna 1, 2, 4 och 51 den här artikeln för de kategorier av
byggnader som anges i artikel 4.2.

7. De eventuella effekter som energicertifikaten i förekom
mande fall kan ha när det gäller rättsliga förfaranden ska be
slutas i enlighet med nationella bestämmelser.

1 tie Ii

Llppvisande av energicertifikat

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att ener
gicertifikatct visas på en framträdande plats som är klart synlig
för allmänheten om en total användbar golvyta på över 500 m2
i en byggnad för vilken ett energicertifikat har utfärdats i enlig
het med artikel 12.1, utnyttjas av offentliga myndigheter och
ofta besöks av allmänheten.

Den 9 juli 2015 ska tröskelvärdet på 500 m2 sänkas till
250 m2.

2. Medlemsstaterna ska kräva att energicertifikatet visas på en
framträdande plats som är klart synlig för allmänheten om en
total användbar golvyta på över 500 m i en byggnad, för
vilken ett energicertifikat har utfärdats i enlighet mcd
artikel 12.1, ofta besöks av allmänheten.

3. Bestämmelserna i denna artikel omfattar inte någon skyl
dighet att uppvisa de rekommendationer som ingår 1 energicer
tifikatet.

Medlemsstatcrna får minska frekvensen av sådana inspektioner
eller förenkla dem på lämpligt sätt om det finns elektronisk
övervakning och ett elektroniskt kontrollsystem.

2. Medlcmsstaterna får fastställa olika tidsintervall för inspek
tioner beroende på värmesystemets typ och nominella effekt
med beaktande av kostnaderna för inspektionen av värmesyste
met och av de uppskattade besparingarna i fråga om energikost
nader som inspektionen kan leda till.

3. Värmcsystcm som har värmepannor med en nominell
effekt på över 100 kW ska inspekteras åtminstone vartannat år.

För värmepannor som eldas mcd gas kan denna period utsträc
kas till fyra år.

4. Som ett alternativ till punkterna 1, 2 och 3 får medlems
staterna välja att vidta åtgärder för att säkerställa att råd ges till
användare om utbyte av värrncpannor, andra förändringar i
värmesystemet och alternativa lösningar för att bedöma värme
pannans effektivitet samt huruvida den är av lämplig storlek.
Den totala verkan av ett sådant tillvägagångssätt ska motsvara
verkan av bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3.

När medlemsstater väljer att tillämpa de åtgärder som avses i
första stycket, ska de senast den 30 juni 2011 översända en
rapport till kommissionen där likvärdigheten mellan dessa åt
gärder och de åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den
här artikeln bedöms. Medlemsstatema ska lämna sådana rappor
ter till kommissionen vart tredje år. Rapporterna får inkluderas i
de handlingspianer för energieffektivitet som avses i artikel 14.2
i direktiv 2006/32/EG.

5. När kommissionen från en medlemsstat har fått den na
tionella rapporten om tillämpningen av det alternativ som be
skrivs i punkt 4, får den begära ytterligare specificerad infor
mation avseende kraven på och likvärdigheten av de åtgärder
som fastställs i den punkten. 1 det fallet ska den berörda med
lemsstaten lägga fram den begärda informationen eller föreslå
ändringar inom nio månader.
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Inspektion av luftkonditioneringssystem

1. Medlemsstaterna ska fastställa nödvändiga åtgärder för re
gelbunden inspektion av de tillgängliga delarna av luftkonditio
neringssystem med en nominell effekt på mer än 1 2 kw. ln
spektionen ska innefatta en bedömning av luftkonditioneringens
effektivitet samt luftkonditioneringens dimension i förhållande
till byggnadens kylbehov. Bedömningen av dimensionen behö
ver inte göras om så länge inte ändringar gjorts i luftkonditio
neringssvstemet eller med avseende på kylkravcn i byggnaden
under tiden.

Mcdlemsstaterna får i förekommande fall öka tidsintcrvallen
mellan dessa inspektioner eller göra dem mindre ingående,
om ett elektroniskt övervaknings-, styr- och reglersystem har
installerats.

2. Medlemsstaterna får fastställa olika tidsintervall för inspek
tioner beroende på luftkonditioneringssystemcts typ och nomi
nella effekt, och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna för inspek
tionen av luftkonditioneringssystemet och till de uppskattade
besparingarna i fråga om energikostnader som inspektionen
kan leda till.

3. Medlemsstaterna ska när de fastställer de åtgärder som
avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln se till att inspek
tionerna, så långt det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart,
genomförs i enlighet med den inspektion av uppvärmnings
system och andra tekniska system som avses i artikel 14 i detta
direktiv och den inspektion av läckage som fastställs i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den
17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (I).

4. Som ett alternativ till punkterna 1, 2 och 3 får medlems
staterna välja att vidta åtgärder för att säkerställa att råd ges till
användare om utbyte eller andra modifieringar av luftkonditio
neringssystem, vilket kan inbegripa inspektioner för att bedöma
systemens effektivitet och lämpliga storlek. De totala effekterna
av ett sådant tillvägagångssätt ska motsvara effekterna av be
stämmelserna i punkterna 1, 2 och 3.

När medlemsstaterna tillämpar de åtgärder som avses i första
stycket ska de senast den 30 juni 2011 lägga fram en rapport
för kommissionen vilken visar att dessa åtgärder är likvärdiga
med de åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den här
artikeln. Medlemsstatcrna ska lämna sådana rapporter till kom
missionen vart tredje år. Rapporterna får inkluderas i de hand
lingsplaner för energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i di
rektiv 2006/32/EG.

5. När kommissionen från en medlemsstat har fått den na
tionella rapporten om tillämpningen av det alternativ som be
skrivs i punkt 4, får den begära ytterligare specificerad infor
mation avseende kraven i och likvärdigheten med de bestäm

melser som fastställs i den punkten. 1 det fallet ska den berörda
medlemsstaten lägga fram den begärda informationen eller fö
reslå ändringar inom nio månader.

1 lti]el Il

Rapporter om inspektion av värme- och
luftkonditioneringssystem

1. En inspektionsrapport ska utfärdas efter varje inspekrion
av ett värme- eller luftkonditioncringssystem. Inspektionsrap
porten ska innehålla resultatet av inspektionen som utförts i
enlighet med artikel 14 eller 15 och inbegripa rekommendatio
ner för kostnadseffektiva förbättringar av det inspekterade sys
temets energiprestanda.

Rekommendationerna får grundas på en jämförelse av ener
giprestanda för det inspekterade systemet i förhållande till ener
giprestanda för det bästa tillgängliga och genomförbara systemet
och ett system av liknande typ för vilket alla relevanta kom
ponenter uppnår den energiprestandanivå som kravs i tillämplig
lagstiftning.

2. lnspektionsrapportcn ska överlämnas till ägaren av eller
hyresgästen i byggnaden.

1 Iti] el Il

Oberoende experter

Medlemsstaterna ska se till att certifieringen av energiprestanda
för byggnader och inspektionen av värmesystem och luftkon
ditioneringssystem utförs på ett oberoende sätt av kvalificerade
och/eller auktoriserade experter, oavsett om dessa arbetar som
egenföretagare eller är anställda av offentliga organ eller privata
företag.

Experter ska auktoriseras med beaktande av deras kompetens.

Medlemsstaterna ska offentliggöra information om utbildning
och auktorisering. Medlemsstaterna ska se till att det offentlig-
görs antingen regelbundet uppdaterade förteckningar av kvalifi
cerade och/eller auktoriserade experter eller regelbundet upp-
daterade förteckningar över auktoriserade företag som erbjuder
sådana experters tjänster.

Oberoende kontrollsystem

1. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas oberoende kon
trollsystem i enlighet med bilaga 11 för energicertifikat och rap
porter om inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem.
Medlemsstaterna får införa separata system för kontroll av ener
gicertifikaten och inspektionsrapporter om värme- och luftkon
ditioneringssystem.

1 ltie Il

(1) EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.
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2. Medlemsstaterna får delegera ansvaret för genomförandet
av de oberoende kontrollsystemen.

Om medlemsstaterna beslutar att göra detta, ska de säkerställa
att de oberoende kontrollsystemen genomförs i överensstäm-
melse mcd bilaga Il.

3. Medlemsstaterna ska kräva att de energicertifikat och in
spektionsrapporter som avses i punkt 1 på begäran görs till
gängliga för behöriga myndigheter eller för organ.

O t0 e 11

Oversyn

Kommissionen ska, biträdd av den kommitté som inrättas ge
nom artikel 26, utvärdera detta direktiv senast den 1 januari
2017 mot bakgrund av de erfarenheter och de framsteg som
gjorts under dess genomförande samt vid behov lägga fram
förslag.

0 016 e9 00

Information

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att
informera ägare av eller hyresgäster i byggnader eller byggnads-
enheter om de olika metoder som bidrar till förbättrad ener
giprestanda.

2. Medlemsstaterna ska i synnerhet ge ägarna av eller hyres
gästerna i byggnader information om energicertifikat och in
spektionsrapporter, om deras syfte och mål, om kostnadseffek
tiva sätt att förbättra byggnadens energiprestanda och, vid be
hov, om tillgängliga finansiella instrument för att förbättra
byggnadens energiprestanda.

en europeisk portal för energieffektivitet i byggnader och som
vänder sig till medborgare, yrkesverksamma och myndigheter,
för att bistå medlemsstatcrna i deras insatser för information
och medvetandehöjning. Information på denna webbplats kan
innehålla länkar till relevant unionslagstiftning samt nationell,
regional och lokal lagstiftning, länkar till Europa-webbplatser
som visar de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet,
länkar till tillgängliga finansiella instrument, samt exempel på
bästa praxis på nationell, regional och lokal nivå. Inom ramen
för Europeiska regionala utvccklingsfonden ska kommissionen
fortsätta och ytterligare intensifiera sina informationstjänster
med syftet att underlätta användningen av tillgängliga medel
genom att bistå och informera intressenter, inklusive nationella,
regionala och lokala myndigheter, om finansieringsmöjligheter,
med hänsyn tagen till de senaste förändringarna på lagstiftnings
området.

0 tI ti 10

Samråd

1 syfte att underlätta att direktivet genomförs på ett effektivt sätt
ska medlemsstaterna samråda med de berörda intressenterna,
inklusive lokala och regionala myndigheter, i enlighet med gäl
lande nationell lagstiftning och i förekommande fall. Sådant
samråd är av särskild vikt för tillämpningen av artiklarna 9
och 20.

ti ri 01

Anpassning av bilaga 1 till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska anpassa punkterna 3 och 4 i bilaga 1 till den
tekniska utvecklingen genom delegerade akter i enlighet med
artiklarna 23, 24 och 25.

0 itL el 10

Utövande av delegering

För de ändamål som avses i punkt 1 och första stycket i denna
punkt ska kommissionen på medlemsstaternas begäran biträda
medlcmsstaterna vid organiserandet av informationskampanjer,
som kan handhas i unionsprogram.

3. Medlemsstaterna ska se till att lämplig vägledning och
utbildning görs tillgänglig för dem som ansvarar för att genom
föra detta direktiv. Denna vägledning och utbildning ska särskilt
behandla vikten av bättre energiprestanda och göra det möjligt
att bedöma den optimala kombinationen av bättre energieffek
tiviret, användning av energi från förnybara energikällor och
användning av fjärrvärme och ljärrkylning i samband med att
industri- eller bostadsområden planeras, utformas, byggs och
renoveras.

4. Kommissionen uppmanas att fortlöpande förbättra sina
informationstjänster, särskilt den webbplats som inrättats som

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i
artikel 22 ska ges till kommissionen för en period på fem år
från den 8 juli 2010. Kommissionen ska utarbeta en rapport
om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan
perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska
automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den
inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med
artikel 24.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av ridsfristen som
avses i artikel 5.1, ska kommissionen ha befogenhet att anta
de delegerade akter som avses i artikel 5 till och med den
30 juni 2012.

3. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kom
missionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
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4. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissio
nen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 24 och
25.

0 rLe Il

Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5 och
22 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att
besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska
sträva efter att informera den andra institutionen och kommis
sionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange
vilka delegerade heft)genhetcr som kan komma att återkallas
samt dc eventuella skälen för detta.

3. Beslutet om åtcrkallande innebär att delegeringen av de
befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får
verkan omedelbart eller, eller vid ett senare, i beslutet angivet
datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som
redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i liii eii] a 0 nil neni
0 l[]icie]]a ti’] riinl
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Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delege
rad akt inom en period på två månader från dclgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period
förlängas med två månader.

2. Om varken Europapariamentet eller rådet vid utgången av
denna period har invänt mot den delegerade akten ska den
offentliggöras i 00001 ei a 0 ni’] nen 0 ELicieLa öl fin] och träda i
kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i il 000 ei a 0 nu neni]
Liciea tu:: ninU och träda i kraft före utgången av denna period

om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommis
sionen om att de har beslutat att inte göra invändningar.

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en dele
gerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invän
der mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

0 Itu eli 0

Kommittéförfarande

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel
serna i artikel 8 i det beslutet.

0 tL e Il

Sanktioner

Medlcmsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid
överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt
detta direktiv och ska vidta alla åtgärder som krävs för att
säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, pro
portionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla
dessa bestämmelser till kommissionen senast den 9 januari
201 3 och alla senare ändringar som gäller dem.

1 Utille] OU

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 9 juli 2012 anta och
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa artiklarna 2—18, 20 och 27.

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 och 27
ska de tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den
9 januari 2033.

När det gäller artiklarna 4, 5, 6, 7, 8, 14. 15 ochl6 ska dc
tillämpa dessa bestämmelser på byggnader som utnyttjas av
offentliga myndigheter senast från och med den 9 januari
201 3 och på andra byggnader senast från och med den 9 juli
2013.

De kan skjuta upp tillämpningen av artikel 12.1 och 12.2 för
enstaka bvggnadsenhcter som hyrs ut, fram till den
31 december 2015. Detta ska dock inte att resultera i att färre
certifikat utfärdas än vad som skulle ha varit fallet enligt till
lämpningen av nuvarande direktiv 2002/91/EG i den berörda
medlemsstaten.

När en medlemsstat antar bestämmelser ska de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Dc ska även innehålla en uppgift om
att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till
direktiv 2002/91/EG ska anses som hänvisningar till det här
direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras
och om hur uppgiften ska formuleras ska vaije medlemsstat
själv utfärda.1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.
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2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten 0 UtE el OU

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som dc
antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Ikrafttradande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i 00001 eiii a 0 nu nenl 0 E]icieåa tE ninl

0 lti’Jei OU
1 UtE el OU

Upphävande
Adressater

Direktiv 2002/91/EG, i dess lydelse enligt den förordninu som
anges i bilaga IV del A, ska upphöra att älla från och m’d den Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

1 februari 201 2, dock utan att det påverkar medlemsstatemas
skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande mcd
nationell lagstiftning och tillämpning av det direktiv som anges Utfärdat i Strasbourg den 19 maj 2010.
i bilaga IV del B.

i UUUUl:&:a titeL Ul1na OU UU1et UUUna
Hänvisningar till direktiv 2002/91/EG ska anses som hänvis-

J. BUZEK D. LÖPEZ GARRIDO
ningar till det har direktivet och ska lasas i enlighet med jam
förelsetabellen i bilaga V. 00000 liciflU e 00100 Uatö e
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Gemensam allmän ram för beräkning av byggnaders energiprestanda

(som det hänvisas till i artikel 3)

1. En byggnads energiprestanda ska bestämmas på grundval av den beräknade eller faktiska energi som förbrukas för att
uppfylla olika behov som år knutna till normalt bruk av byggnaden och ska avspegla energibehoven för uppvärmning
och kylning (energi som behövs för att undvika alltför kraftig uppvärmning) för att bibehålla de temperaturförhål
landen som byggnaden är avsedd för och hushållens behov av varmvatten.

2. En byggnads energiprestanda ska uttryckas klart och tydligt och ska inkludera en energiprestandaindikator och en
numerisk indikator för primärenergianvändning. grundad på primärcncrgifaktorcr per energibärare. som kan bygga på
nationella eller regionala viktade årtmedelvärden eller ett särskilt värde för lokal produktion.

Metoden för beräkning av byggnaders energiprestanda bör ta hänsyn till europeiska standarder och ska vara förenlig
med den tillämpliga unionslagstiftningen, inklusive direktiv 2009/28/EG.

3. Metoden ska fastställas med beaktande av åtminstone följande faktorer:

a) Följande faktiska termiska egenskaper hos byggnaden inbegripet dess mellanväggar:

i) Termisk kapacitet.

ii) Isolering.

iii) Passiv uppvärmning.

iv) Kylelement.

v) Köldbryggor.

b) Värmeanläggningar och varmvattenförsörjning, inbegripet deras isoleringsegenskaper.

ej Luftkonditioneringsanläggningar.

d) Naturlig och mekanisk ventilation, vilket kan inbegripa lufttäthet.

ej Inbyggda belysningsinstallationer (huvudsakligen i den sektor som inte är avsedd för bostadsändamål).

f) Utformning, placering och orientering av byggnaden, inklusive utomhusklimat.

g) Passiva solvärmesystem och solskydd.

h) Förhållanden avseende inomhusklimatet, inklusive planerat inomhusklimat.

i) Internlaster.

4. Positiv påverkan av följande aspekter ska tas med i beräkningen i tillämpliga fall:

a) I.okal solexponering. aktiva solvärmesystem och andra värme- eller elsystem som baseras på energi från förnybara
energikällor.

b) El från kraftvärme.

ej Fjärr-/närvärmesystem och fjärr-/närkylsystem.

d) Naturligt ljus.
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5. 1 syfte att användas i beräkningen bör byggnader delas in i följande kategorier:

aj Enfamiljshus av olika typer.

bj Flerfamiljshus.

ej Kontor.

dj Utbildningsanstalter.

ej Sjokhus.

0 Hotell och restauranger.

gj Idrottsanläggningar.

hj Byggnader för parti- och detaljhandel.

ij Andra typer av energianvändande byggnader.
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DEL A

Upphiivt direktiv och efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 29)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG
(EGT L 1, 4.1.2003, s. 65)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Endast punkt 9.9 i bilagan
nr 1137/2008 (ELIT L 311, 21.11.2008, s. 1)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 29)

I)ireköv Tidsfrist för införlivandc Datum for tillampning

2002/91/EG 4 januari 2006 4 januari 2009 endast vad gäller artiklarna 7, 8 och 9
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)mförelsetabell

Direktiv 2002/91/kG Detta direktiv

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2.1 Artikel 2.1

Artikel 2.2 och 2.3

Artikel 2.2 Artikel 2.4 och bilaga 1

Artikel 2.5. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 och 2.11

Artikel 2.3 Artikel 2.12

Artikel 2.4 Artikel 2.13

Artikel 2.34

Artikel 2.5 Artikel 2.15

Artikel 2.6 Artikel 2.16

Artikel 2.7 Artikel 2.17

Artikel 2.8 Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 3 Artikel 3 och bilaga

Artikel 4.1 Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3 Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5 Artikel 6.1

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 6 Artikel 7

Artiklarna 8, 9 och 10

Artikel 7.1 första st cket Artiklarna 11.8 och 12.2

Artikel 7.1 andra st cket Artikel 11.6

Artikel 7.1 tredje st cket Artikel 12.6

Artikel 7.2 Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 och 11.9

Artikel 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 och 12.7

Artikel 7.3 Artikel 13.1 och 13.3

Artikel 13.2

Artikel 8 a Artikel 14.1 och 14.3

Artikel 14.2

Artikel 8 b Artikel 14.4

Artikel 14.5

Artikel 9 Artikel 15.1



18.6.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning L 153/31

fl Ull fl fl fl]

Oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrapporter

1. De behöriga myndigheterna, eller de organ till vilka de behöriga myndigheterna har delegerat ansvaret för genom
förandet av det oberoende kontrollsystemet, ska göra ett slumpvis urval av åtminstone en statistiskt signifikant
procentandel av alla energicertifikat som utfärdas årligen och kontrollera certifikaten.

Kontrollen ska grundas på de alternativ som anges nedan eller på likvärdiga åtgärder:

a) Validitetskontroll av indata som använts för utfärdandet av energicertifikatet för byggnaden, och de resultat som
anges i certifikatet.

b) Kontroll av indata och kontroll av resultaten i energicertifikatet, inbegripet de rekommendationer som ges.

c) Fullständig kontroll av indata som används för utfärdandet av energicertifikatet för byggnaden, fullständig kontroll
av de resultat som anges i certifikatet, inbegripet de rekommendationer som ges, och besök på plats i byggnaden,
om möjligt, för att kontrollera överensstämmelsen mellan specifikationer som anges i energicertifikatet och den
certifierade byggnaden.

2. De behöriga myndigheterna, eller de organ till vilka de behöriga myndigheterna har delegerat ansvaret för genom
förandet av det oberoende kontrollsystemet, ska göra ett slumpvis urval av åtminstone en statistiskt signifikant
procentandel av alla inspektionsrapporter som utfärdas årligen och kontrollera dessa.
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Ram för jämförbara metoder för fastställande av kostnadsoprimala nivåer för krav på byggnaders och
byggnadselemenrs energiprestanda

Ramen för jamförbara metoder ska möjliggöra för medlemsstater att bestämma energiprestanda för byggnader och
byggnadselement, och ekonomiska aspekter av åtgärder i samband med energiprestanda samt att koppla samman dessa
för att kunna finna den kostnadsoptimala nivån.

Ramen för jämförbara metoder ska åtföljas av riktlinjer som visar hur denna ram ska tillämpas för beräkning av kost
nadsoptimala prestandanivåer.

Ramen för jämförbara metoder ska möjliggöra beaktande av användningsmönster, utomhuskllmat, investeringskostnader,
byggnadskategori, underhålls- och driftskostnader (inklusive energikostnader och besparingar), eventuella intäkter från
producerad energi och eventuella bortskaffningskostnadcr. Den bör utgå från tillämpliga europeiska standarder som gäller
för detta direktiv.

Kommissionen ska även tillhandahålla

—. riktlinjer som åtföljer ramen för jämförbara metoder; dessa riktlinjer kommer att möjliggöra för medlcmsstaterna att
vidta åtgärderna i förteckningen nedan,

— information om energiprisets beräknade utveckling på lång sikt.

För medlenssstaternas tillämpning av ramen för jämförbara metoder ska allmänna villkor firm av parametrar fastställas
på medlemsstatsnivå.

Ramen för jämförbara metoder ska kräva av medlemsstaterna att de

— definierar referensbyggnader som kännetecknas av och som är representativa när det gäller deras funktionalitet och
geografiska belägenhet, inklusive inomhus- och utomhusklimat. Bland referensbyggnaderna ska det finnas såväl
bostadshus som andra byggnader, såväl nya som befintliga,

— fastställa energieffektivitetsåtgärder som ska utvärderas för referensbyggnaderna. Det kan röra sig om åtgärder för
enskilda byggnader i deras helhet, för enskilda byggnadselement, eller för en kombination av byggnadselement,

bedöma referensbyggnadernas slutliga och primära energibehov och referensbyggnader där de definierade energief
fektivitetsåtgärderna tillämpas,

— beräkna kostnaderna (dvs. avkastningsvärdet) av energieffektivitetsåtgärderna (som avses i den andra strecksatsenj
under den förväntade ekonomiska livscykeln tillämpade på referensbyggnaderna (som anges i den första strecksatscnj
genom tillämpning av principerna för ramen för jämförbara metoder.

Genom att beräkna energieffektivitetskostnaderna under den förväntade ekonomiska livscykeln kan medlemsstaterna
bedöma kostnadseffektiviteten med minimikrav avseende energiprestanda på olika nivåer. Det blir härigenom möjligt
att bestämma kostnadsoptimala nivåer för krav på energiprestanda.
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Bilaga 2

Tabell 2, Fönsteryper med U-värde och solenergitransmittans, eneigimjndzghetenshemsida’

Fönstertyp U-värde W/m2K Solenergitransmittans

2 glas 3 0,76

2 glas +energiglas 2 0,65

2 glas +energiglas + argon 1,6 0,65

3 glas 2 0,67

3 glas +energiglas 1,5 0,58

3 glas +energiglas + argon 1,3 0,58

2+1 energifönster 1 0,58

Passivhusfönster 0,8 > 0,50

1 www.energimyndigheten.se





Bild 4, Boverket, Suerzges klimatoner till och med 2015.
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Bild 5, Paroc, Sveriges klimatzoner från 2015





Bilaga 4

Tabell 8, Passivhuskrav en sarnmanställning

Värmeförlusttal (kWh/m2Atemp år) 17,16,15

Zon 1, II, III

Max VFTDVUT (kWh/m2Atcmp år) 2

Specifik energianvändning (kWh/m2Atemp år)

Icke elvärmda zon 1, II, III 58, 54, 50

Elvärmda zon 1, II, III 29, 27,25

Tillägg icke elvärmda 5

Tillägg elvärmda

EVktd (kWh/m2Atemp år) 2

Icke renodlade värmesystem

Zon 1, II, III 73, 68, 63

Tillägg byggnader mindre än 400m2 5

Ljud, ventilationssystem Klass B

Solvärmefaktor (SVF)

Lufdäckning 0,30 l/s m2

Fönster, Dörrar 0,80 W/m2K

Innetemperatur vi beräkning 21 C

Varmvatten 20 kWh/m2Atemp
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Byggnads energiprestanda
enligt SS 24300-1:2011

Klassning av effektbehov för SeräknatU

uppvärmning uppmätt
effekt-
behov
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Byggnadskategori: Bostad,
Byggd år 1994, ombyggd år 2007
Klimatzon III,
Tempererad area: 130 m2

Projekterad byggnad IL
Uppförd byggnad

Effektbehov för uppvärmning
27 W/m2Atemp

Utetemperatur lägsta: -1 2°C
Byggnadens tidskonstant 48 h

Bobyggaregatan 9, 230 00 Bostad
Energiklassad 080221
Klassning giltig till den 21 februari 2016
Utfärdat av: Anna Andersson, Klassningsbyrå

Bild 7, Klassning av ejfektbehov, Svenska Bygginfo
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Byggnadens energiprestanda enligt
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Klassning av energianvänd- Uppmätt
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Byggnadskategori: Bostad,
Byggd år 1994, ombyggd år 2007
Klimatzon III,
Tempererad area: 130 m2

Projekterad byggnad El
Uppförd byggnad

Årlig enerqiPrestanda
1 12 kVVh!m
Varav:
fjärrvärme: 75 kWh/rr?
olja: 5 kVVhIm2
el: 32 kWh/m2

Årlig hushållsenergi: 24 kwh/m2

Bobyggaregatan 9,230 00 Bostad
Energiklassad 090221
Klassning giltig till den 21 februari 2018
Utfärdat av: Anna Andersson, Klassningsbyrå

Bild 8, Klassning av energibehov, Svenska Bjgginfo
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Tabell 15, Jåm/relse me//au sveiiska BI3R 19 och danska BR 10, 15, 20 i sifj’n’ärden

BBR 19 BRIO BR15 BR2O

Värmeförlusttal, W/m2år 5 3,7

Max VFTDT

Effekrav 5,5, 5,0, 4,5

Specifik energianvändning: (kWh/m2år)

Icke elvärmda zon 1, II, III 130, 110, 90

Elvärmda zon 1, II, III 95, 75, 55 63 37 20

(kWh per m2 Atemp)

Ljud, ventilationssystern Klass B Klass C

Solvärmefaktor (SVF) *

Luftläckning 0,8 1/s 0,5 1/s m2

Fönster, Dörrar 1,3 ** 1,8

Innetemperatur vi beräkning 22C 20C 20C 20C

Varmvatten

Ventilationsåtervinning 70% 75%

Värmepump COP radiator, goivvärme **** 2,8, 3,6

Luftomsättning

Temp överstiger 26C, timmar 100

Reducera specif. energianv. från sol,vind Ja

Fönsterarea i förhållande till golvarea 10 % 10 % 15 %

Specifik fläkteffekt 2, 1,5, 1, 0,6

* Räknas som schablon i SVEBY. s program, 0, 5
** Inget krav

Krav finns på återvinning men inte på hur stor den ska vara

1 Sverige finns inget speciellt krav
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Tabell 16, Jän/breJse mellan svenska BBR 19 ochfinska D3 i sfl’rvärden

BBR19 D3

Värmeförlusttal, W/m2år

Max VFTDT

Effektkrav 5,5, 5,0, 4,5

Specifik energianvändning:

Icke elvärmda zon 1, II, III 130, 110, 90

Elvärmt i zon 1, II, III 95, 75, 55

(kWh per m2 Atcmp)

Zon 1-IV

Ljud, ventilationssystem Klass B

Solvärmefaktor (SVF)

Luftläckning 1,11 1/s

Fönster, Dörrar 1,3 ** 1,4

Innetemperatur vi beräkning 22C 20C

35
Varmvatten

kWh/(m2)*

Ventilationsåtervinning 45 %

Värmepump COP radiator, goivvärme

Luftomsättning 0,35 1/s/m2 0,35 l/s/m2

Temp överstiger 26C, timmar

Reducerad specifik energianvändning från sol och
a Ja

vind

Fönsterarea i förhållande till golvarea 10 % 10 %

Specifik fläkteffekt 2, 1,5, 1, 0,6 2,0, 1,0

* Nettoarea motsvarar nettobehovet av uppvärmningsenergi för tappvarmvatten)
** Inget krav
*** Då även hushållsel ingår i den fmska specifika energianvändningen blir det inte jämförbart
med de svenska reglerna.
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 101
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Kiruna
Datum

Indata
A:Temp 101,4m2
Umedel 0,208 W/m20C
Omsiutningsarea 328,5 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -30
Transmission 13544,9 kWh/år Transmission 3,48 kW
Varmvatten 1800,0 kWh/år Varmvatten 0,21 kW
Ventilation 8360,3 kWhlår Ventilation 2,15 kW
Läckning 1702,0 kWh!år Läckning 0,44 kW
Hushållsel 4100,0 kWhlår Hushållsel 0,47 kW
Distribution 1596,2 kWhlår Distribution 0,24 kW
Gratisenergi -4118,3 kWh/år Gratiseffekt -0,47 kW
Solinstrålning -1530,2 kWh/år Effektbehov 6,1 kW ->59,7 W/m2
Nettobehov 25454,8 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,5 Avgiven effekt 2,4 kW
COP, Varmvatten 2,6 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVTJT 4,3 (max tillåten = 5,0) kW
Effekttackmng vid DVUT 40,0 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,031 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 25454,8 kWhlår Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesysternets besparing 16680,4 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 4953,8 kWhlår för mellersta (zon 11) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1024,9 kWhlår Kravet bör uppllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 14753,1 kWhJår .... ... .

(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max 11 OkWhJm2,klimatzon II max 1 3OkWh/m2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWh/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 10653,1 kWhJår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 95,0 kWh/m2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 105,1 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: EJ UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,3 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 101
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Jönköning
Datum

Indata
A:Temp 101,4m2
Umedel 0,208 W/m20C
Omslutningsarea 328,5 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiforluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 8747,4 kWh/år Transmission 2,80 kW
Varmvatten 1800,0 kWh/år Varmvatten 0,21 kW
Ventilation 5399,1 kWh!år Ventilation 1,73 kW
Läckning 1099,1 kWhlår Läckning 0,35 kW
Hushållsel 4100,0 kWh!år Hushållsel 0,47 kW
Distribution 1239,8 kWh/år Distribution 0,19 kW
Gratisenergi -4118,3 kWhlår Gratiseffekt -0,47 kW
Solinstrålning -1530,2 kWhlår Effektbehov 4,8 kW -> 47,4 WIm’
Nettobehov 16737,1 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,5 Avgiven effekt 2,4 kW
COP, Varmvatten 2,6 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

* El-effekt vid DVUT 3,1 (max tillåten 4,5) kW
Effekttackning vid DVUT 50,4 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfiäkteffekt 0,03 1 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 16737,1 kWh/år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 12246,8 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 3697,6 kWhlår för mellersta (zon II) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1024,9 kWhJår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 9212,8 kWhlår .. .. . .. .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna

klimatzon III max 11 OkWh/m2,klimatzon II max 1 3OkWhIm2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWhJm2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 5112,8 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhlm2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 50,4 kWhlm2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 3,8 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 101
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Mariestad
Datum

Indata
A:Temp 101,4m2
Umedel 0,208 W/m20C
Omslutningsarea 328,5 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 8555,4 kWh!år Transmission 2,80 kW
Vamivatten 1800,0 kWh/år Varmvatten 0,21 kW
Ventilation 5280,6 kWhlår Ventilation 1,73 kW
Läckning 1075,0 kWh/år Läckning 0,35 kW
Hushållsel 4100,0 kWh/år Hushållsel 0,47 kW
Distribution 1225,6 kWhlår Distribution 0,19 kW
Gratisenergi -4118,3 kWhlår Gratiseffekt -0,47 kW
Solinstrålning -1530,2 kWh/år Effektbehov 4,8 kW ->47,4 W/m2
Nettobehov 16388,1 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,5 Avgiven effekt 2,4 kW
COP, Varmvatten 2,6 Tomgångseffekt 0,050 kW
Tenip. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 3,1 (max tillåten = 4,5) kW
Effekttackning vid DVUT 50,4 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,031 kW

Köpt energi Aflmiint om beräkningen
Nettobehov 16388,1 kWh/år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 11897,7 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWhJm2
Värmesystemets drivenergi 3597,0 kWhlår för mellersta (zon 11) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWh/år och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1024,9 kWh/år Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 9112,3 kWhlår .. .. . .. .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna

klimatzon III max llOkWhJm’, klimatzon II max l3OkWhJm2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWhJm2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 5012,3 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhlm’år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 49,4 kWhim2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
TJndersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga fZir just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 3,8 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVii Ian
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 101
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-18630 Fastighet

Kommun T und

Datum

ludata
A:Temp 101,4m2
Umedel 0,208 W/m20C
Omsiutningsarea 328,5 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energi förluster Effektbehov vid DVUT -14
Transmission 7806,8 kWh/år Transmission 2,39 kW
Varmvatten 1800,0 kWh/år Varmvatten 0,21 kW
Ventilation 4818,6 kWhlår Ventilation 1,48 kW
Läckning 981,0 kWhlår Läckning 0,30 kW
Hushållsel 4100,0 kWhlår Hushållsel 0,47 kW
Distribution 1170,0 kWh/år Distribution 0,18 kW
Gratisenergi -4118,3 kWhJår Gratiseffekt -0,47 kW
Solinstrålning -1530,2 kWh/år Effektbehov 4,1 kW ->40,2 W/xn2
Nettobehov 15027,8 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,5 Avgiven effekt 2,4 kW
COP, Varmvatten 2,6 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 2,4 (max tillåten = 4,5) kW
Effekttackning vid DVUT 59,3 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluflsfläkteffekt 0,031 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 15027,8 kWhlår Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 10709,2 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 3255,6 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWhJm2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWhJår och för norra (zon 1) max 95 kWh!m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1024,9 kWh/år Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 8599,0 kWlilår . .. .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna

klimatzon III max 11 OkWh/m2,klimatzon II max 1 3OkWh/m2och
för klimatzon 1 max lSOkWh/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 4499,0 kWhiår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhim2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 44,4 kWhlm2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 3,8 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVii Ian
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Um -Beräkning Avtal:
Byggherre:

Hussnodell: Trubaduren 101
Fastighet:

Beräknat av: Helen Johansson
Kommun: Jönköping Datum

Byggnadadelar Beskrivning Area A U*A
& WIm20C W/°C

Tsk 500inm lösull 58,7 0,082 4,81
350 lös 0,036 51,3 0,112 5,75

Väggar 285-stomme 98,6 0,144 14,20

Källarviggar

Motfyllt

Golv Plattapåmark300mmEPSG8o 101,4 0,117 11,89

Fönster Bredd b Höjd h Antal n AF
Il 5 1 0,6 1,0 0,55
11 4 1 0,4 1,0 0,44
10 20 3 6,0 1,0 6,00
lO 21 1 2,1 1,0 2,10
14 7 1 1,0 1,0 0,98
II 13 2 2,9 1,0 2,86
14 5 2 1,4 1,0 1,40

n=I1 14,3m1=l4,I%_av_golvytan

Dörrar Bredd b Höjd h Antal ss

lO 21 2 4,2 1,l 4,62

A,m = 328,5 t Ii A 55,6

Linjära köldbxyggor Längd 1 *

Vertikal anslutning vid ytterhöm 20,0 0,046 0,92
Horisontell anslutning, Yttervägg-Takbjälklag 51,7 0,040 2,07
Horisontell anslutning, Yttervägg-Kantbalk 43,2 0,162 7,00
Runt Fönster

51,8 0,045 233
Runt Dörrar

12,4 0,045 0,56

4I”I= 12,88
Punkaformiga köldbryggor Antal n x *

ZX* 11=

Resultat

UA,+l55+Éx
U = j1

Um fäxej överskrida 0,40
‘ A,,, ss k

VästkustViiIanKravet är uppfyllt!
Helen.lohanssonvpstkuststuoar.se
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 155
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-1 86 30 Fastighet

Kommun Kiruna
Datum 2012-05-31

Indata
A:Temp 154,8 m2
Umedel 0,202 W/m20C
Omsiutningsarea 459,2 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbchov vid DVUT -30
Transmission 18387,8 kWhlår Transmission 4,73 kW
Varmvatten 3600,0 kWh/år Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 12764,1 kWh/år Ventilation 3,28 kW
Läckning 2379,1 kWhlår Läckning 0,61 kW
Hushållsel 5700,0 kWh/år Hushållsel 0,65 kW
Distribution 2444,3 kWh/år Distribution 0,37 kW
Gratisenergi -6066,0 kWh!år Gratiseffekt -0,69 kW
Solinstrålning -2427,2 kWh!år Effektbehov 8,7 kW -> 56,3 W/m2
Nettobehov 36782,1 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 4,2 kW
COP, Varmvatten 2,7 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 5,7 (max tillåten = 5,7) kW
Effekttacknmg vid DVUT 48,1 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,044 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 36782,1 kWhlår Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 27291,9 kWhlår är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh!m2
Värmesystemets drivenergi 7828,8 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWhJm2
El-Golvvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1138,8 kWhiår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 18457,7 kWhlår .... ... .

(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max 11 OkWh/m2,klimatzon II max 1 3OkWh/m2och
för klimatzon 1 max l5OkWhJm’.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 12757,7 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 95,0 kWhlm2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 82,4 kWhlm2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,6 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 155
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Jönköping
Datum 2012-05-3 1

Indata
A:Temp 154,8m2
Urnedel 0,202 W/m20C
Ornsiutningsarea 459,2 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 11875,0 kWhlår Transmission 3,80 kW
Varmvatten 3600,0 kWh/år Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 8243,2 kWh/år Ventilation 2,64 kW
Läckning 1536,5 kWhlår Läckning 0,49 kW
Hushållsel 5700,0 kWh/år Hushållsel 0,65 kW
Distribution 1908,0 kWhlår Distribution 0,29 kW
Gratisenergi -6066,0 kWhlår Gratiseffekt -0,69 kW
Sol instrålning -2427,2 kWh/år Effektbehov 6,9 kW -> 44,8 W/m’
Nettobehov 24369,4 kWhiår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 4,2 kW
COP, Varmvatten 2,7 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 35°/55° 100/0% Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 3,9 (max tillåten 5,1) kW
Effekttackning vid DVUT 60,4 %

Ventilationssystem

Fråniuft
Frånluftsfläkteffekt 0,044 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 24369,4 kWhlår Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 18296,0 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWhJm2
Värmesystemets drivenergi 5369,4 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWhJm2
E1-Golvvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWhJm2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1138,8 kWhlår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 12581,6 kWhiår ... .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna

klimatzon III max llOkWh/m2,klimatzon II max l3OkWhJni2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWh/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 6881,6 kWhlår maximal el-effekt vid DVIJT.
Krav 55,0 kWk/m’år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 44,5 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna for uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,0 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERAKNING Avtal Trubaduren 155
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Mariestad
Datum 2012-05-3 1

Indata
A:Temp 154,8 ni2
Umedel 0,202 W/m20C
Omsiutningsarea 459,2 ni2

Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 11614,3 kWhlår Transmission 3,80 kW
Varmvatten 3600,0 kWh/år Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 8062,2 kWh!år Ventilation 2,64 kW
Läckning 1502,7 kWhlår Läckning 0,49 kW
Hushållsel 5700,0 kWh/år Hushållsel 0,65 kW
Distribution 1886,5 kWh/år Distribution 0,29 kW
Gratisenergi -6066,0 kWhlår Gratiseffekt -0,69 kW
Solinstrålning -2427,2 kWhlår Effektbehov 6,9 kW -> 44,8 W1m2
Nettobehov 23872,5 kWh/år

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 4,2 kW
COP, Varmvatten 2,7 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 35°/55° 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,06 1 kW

El-effekt vid DVUT 3,9 (max tillåten = 5,1) kW
Effekttackmng vid DVUT 60,4 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,044 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 23872,5 kWh/år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 17809,1 kWhlår är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 5235,1 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWli/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWhJår och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1138,8 kWhlår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 12437,4 kWhlår .. .. . .. ..

(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max llOkWh/m2,klimatzon II max l3OkWh/m2och
för klimatzon 1 max l5OkWh/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 6737,4 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhiin2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 43,5 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna f6r uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,0 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERÄKNING Avtal Trubaduren 155
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-18630 Fastighet

Kommun Lund
Datum 2012-05-3 1

Indata
A:Temp 154,8m2
Umedel 0,202 WIm20C
Omslutningsarea 459,2 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -14
Transmission 10598,1 kWh/år Transmission 3,25 kW
Varmvatten 3600,0 kWhJår Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 7356,8 kWhlår Ventilation 2,25 kW
Läckning 1371,2 kWhlår Läckning 0,42 kW
Hushållsel 5700,0 kWh!år Hushållsel 0,65 kW
Distribution 1802,8 kWhlår Distribution 0,27 kW
Gratisenergi -6066,0 kWh!år Gratiseffekt -0,69 kW
Solinstrålning -2427,2 kWhlår Effektbehov 5,9 kW -> 38,2 W/m2
Nettobehov 21935,6 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 4,2 kW
CO?, Varmvatten 2,7 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 350/550 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,06 1 kW

El-effekt vid DVUT 2,9 (max tillåten = 5,1) kW
Effekttackrnng vid DVUT 71,0 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,044 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 21935,6 kWh/år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 15910,9 kWh/år är för södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 4711,6 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWh]år och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1138,8 kWh/år Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushållsel 11875,1 kWhlår .... - .(ex fjarrvanne, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna

klimatzon 111 max llOkWh/m2,kiimatzon II max l3OkWhIm2och
för klimatzon 1 max 1 5QkWh/m’.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 6175,1 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhlm2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 39,9 kWhlm2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varnwatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,0 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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Um -Beräkning A yta!:
Byggherre: Husmodell: Trubaduren 155

Fastighet: Beräknat av: Helen Johansson

Kommun: Lund Datwn:2012-05-31

Byggnadsdelar Beskrivning Area A Uk,

m2 W/m2C W/°C

Tak S00nirn lösull 160,8 0,082 13,19

220 min 0037 0,6 0,178 0,10

Väggar 285-stomme 116,0 0,147 17,06

Golv Platta pI mark 300mxn EPS G80 154,8 0,114 17,67

Fönster Bredd b Höjd h Antal n A

14 13 1 1,8 1,0 1,82

5 20 3 3,0 1,0 3,00

Il 20 2 4,4 lo 4,40

14 21 1 2,9 1,0 2,94

Il 13 4 5,7 1,0 5,72

5 5 1 0,3 1,0 0,25

8 13 3 3,1 1,0 3,12

8 5 1 0,4 1,0 0,40

11 5 2 1,1 1,0 1,10

n=18 22,8m3=14,7% av golvytan

Dörrar Bredd b Höjd h Antal n A0

10 21 2 4,2 1,1 4,62

Aom ZA 459,2 E U * A= 75,4

Linjära köldbryggor Längd 1 sv * 1

Vertikal anslutning vid ytterhöm 37,5 0,046 1,73

Horisontell anslutning, Yttervägg-Takbjälklag 62,5 0,040 2,50

Florisontell anslutning, Yttcrvägg-Kantbalk 56,1 0,162 9,09

Runt Fönster 82,6 0,045 3,72

Runt Dörrar 12,4 0,045 0,56

ZW*l= 17,59

Punktformiga köldbryggor Antal n x n

: z *

Resultat

Ufi =

VästkustVii Ian
Kravet är uppfyllt!

Helen.lohanssonvastkuststupn.se

A,,,
0 202 -Z-—— Ufl, fr ej överskrida 0,40

fl, ‘K
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ENERGIBERÄKNING Avtal Fladen 183
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-18630 Fastighet

Kommun Kiruna
Datum 2012-05-31

Indata
A:Temp 185,9 m2
Umedel 0,253 WIm20C
Omslutningsarea 395,0 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid UVUT -30
Transmission 19810,4 kWhlår Transmission 5,10 kW
Varmvatten 3600,0 kWhiår Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 15331,1 kWh/år Ventilation 3,94 kW
Läckning 2418,6 kWh/år Läckning 0,62 kW
Hushållsel 5700,0 kWhlår Hushållsel 0,65 kW
Distribution 2705,0 kWhJår Distribution 0,42 kW
Gratisenergi -6338,5 kWh/år Gratiseffekt -0,72 kW
Solinstrålning -3691,3 kWhlår Effektbehov 9,8 kW ->52,6 W/&
Nettobehov 39535,3 kWh/år

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 5,0 kW
COP, Varmvatten 2,8 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 35/55° 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DV1JT 6,1 (max tillåten 6,7) kWEffekttackmng vid Dviii’ 51,4 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,052 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 39535,3 kWhlår Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 30709,5 kWhlår är för södra Sverige (zon III) max 55 kWhlm’
Värmesystemets drivenergi 8718,4 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWh/år och för norra (zon 1) max 95 kWh/m2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1208,9 kWhlår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värmeTotalt, inklusive hushållsel 18753,1 kWlilår .. .. .. . ..

(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max 11 OkWhIm2,klimatzon II max 1 3OkWhJm2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWh/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exkiusive hushållsel 13053,1 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 95,0 kWhim2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 70,2 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 5,3 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVi 1 Ian
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ENERG1BERÅKNING Avtal Fladen 183
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-18630 Fastighet

Kommun Jönköping
Datum 2012-05-31

Indata
A:Temp 185,9m2
Umedel 0,253 W/m20C
Omslutningsarea 395,0 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 12793,8 kWh/år Transmission 4,10 kW
Varinvatten 3600,0 kWhlår Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 9901,0 kWhlår Ventilation 3,17 kW
Läckning 1562,0 kWhlår Läckning 0,50 kW
Hushållsel 5700,0 kWhlår Hushållsel 0,65 kW
Distribution 2076,3 kWWår Distribution 0,32 kW
Gratisenergi -6338,5 kWhlår Gratiseffekt -0,72 kW
Solinstrålning -3691,3 kWhlår Effektbehov 7,8 kW-> 41,8 W/m2
Nettobehov 25603,2 kWhfår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 5,0 kW
COP, Varmvatten 2,8 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 35°/55° 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 4,1 (max tillåten = 5,9) kWEffekttackning vid DVUT 64,6 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,052 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 25603,2 kWh!år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 19505,1 kWh/år är för södra Sverige (zon ffi) max 55 kWh/m2
Värniesystemets drivenergi 5656,6 kWh/år för mellersta (zon II) max 75kWhJm2
El-Golvvärme, Handukstork 0,0 kWhJår och för norra (zon 1) max 95 kWhJm2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1208,9 kWhJår Kravet bör uppfy11as med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värmeTotalt, inklusive hushållsel 12963,5 kWhiår . -

(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max IlOkWh/m2,klimatzon II max l3OkWhIm2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWb/m2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 7263,5 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhim2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 39,1 kWh/m1år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,5 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVit Ian
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ENERGIBERAKNING Avtal Fladen 183
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-18630 Fastighet

Kommun Mariestad
Datum 2012-05-31

Indata
A:Temp 185,9m2
Umedel 0,25 3 W/m20C
Omsiutningsarea 395,0 m2
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -20
Transmission 12512,9 kWh/år Transmission 4,10 kW
Varmvatten 3600,0 kWh/år Varmvatten 0,41 kW
Ventilation 9683,6 kWhlår Ventilation 3,17 kW
Läckning 1527,7 kWhlår Läckning 0,50 kW
Hushållsel 5700,0 kWhlår Hushållsel 0,65 kW
Distribution 2051,1 kWhlår Distribution 0,32 kW
Gratisenergi -6338,5 kWh/år Gratiseffekt -0,72 kW
Solinstrålning -3691,3 kWhlår Effektbehov 7,8 kW -> 41,8 W/iu2
Nettobehov 25151,2 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
COP 3,6 Avgiven effekt 5,0 kW
COP, Varmvatten 2,8 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värinebärare 35°/55° 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,061 kW

El-effekt vid DVUT 4 1 (max tillåten = 5,9) kWEffekttackning vid DVUT 64,6 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,052 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 25151,2 kWh/år Kravet på energi hushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 19062,2 kWhJår är for södra Sverige (zon III) max 55 kWh/m2
Värmesystemets drivenergi 5535,0 kWhlår för mellersta (zon II) max 75kWhJm2
EI-Golvvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWhJm2.
Pumpar, fläktar och tomgång 1208,9 kWh/år Kravet bör uppf’l1as med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värmeTotalt, inklusive hushållsel 12832,9 kWhlår ... .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet granserna
klimatzon III max Il OkWh/m2,klimatzon II max 1 30kWh/m2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWhJm2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 7132,9 kWhlår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWh/m2år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 38,4 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga fcirbrukningen.
Undersök därtZr om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kostnaderna för uppvärmningcn
Max Effekt på elpatron: 4,5 kW är rimlig på längre sikt.

VästkustVillan
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ENERGIBERAKNING Avtal Fladen 183
Beräknat av: Helen Johansson Byggherre
Tel: 0325-186 30 Fastighet

Kommun Lund
Datum 2012-05-31

Indata
A:Temp 185,9m2
Umedel 0,253 W/m20C
Omslutningsarea 395,0 m’
Innetemperatur 21,0 °C

Energiförluster Effektbehov vid DVUT -14
Transmission 11418,0 kWhlår Transmission 3,50 kW
Varmvatten 3600,0 kWh/år Varnivatten 0,41 kW
Ventilation 8836,3 kWhlår Ventilation 2,71 kW
Läckning 1394,0 kWhlår Läckning 0,43 kW
Hushållsel 5700,0 kWhlår Hushållsel 0,65 kW
Distribution 1953,0 kWhlår Distribution 0,30 kW
Gratisenergi -6338,5 kWhlår Gratiseffekt -0,72 kW
Solinstrålning -3691,3 kWhlår Effektbehov 6,6 kW ->35,6 W/m’
Nettobehov 23021,1 kWhlår

Värmesystem

NIBE Fighter 750
CO? 3,6 Avgiven effekt 5,0 kW
COP, Varmvatten 2,8 Tomgångseffekt 0,050 kW
Temp. värmebärare 35°/55° 100/0 % Cirk. pumpeffekt 0,06 1 kW

El-effekt vid DVUT 3,0 (max tillåten = 5,9) kW
Effekttackmng vid DVUT 75,9 %

Ventilationssystem

Frånluft
Frånluftsfläkteffekt 0,052 kW

Köpt energi Allmänt om beräkningen
Nettobehov 23021,1 kWh!år Kravet på energihushållning i nybyggda bostadshus
Värmesystemets besparing 16974,7 kWhlår är för södra Sverige (zon 111) max 55 kWhJm2
Värmesystemets drivenergi 4962,0 kWhiår för mellersta (zon II) max 75kWh/m2
El-Goivvärme, Handukstork 0,0 kWhlår och för norra (zon 1) max 95 kWhlm’.
Pumpar, fläktar och tomgång 1208,9 kWhJår Kravet bör uppfyllas med en marginal på ca 5%.

Då man planerar annat uppvärmningssätt än el-värme
Totalt, inklusive hushallsel 12217,3 kWhlår ... .(ex fjarrvarme, biobransle, olja, gas) galler istallet gransema

klimatzon III max 11 OkWhJm2,klimatzon II max 1 3OkWh/m2och
för klimatzon 1 max 1 5OkWhJm2.

Resultat Vid uppvärmning med el-värme finns även ett krav på
Totalt, exklusive hushållsel 6517,3 kWhfår maximal el-effekt vid DVUT.
Krav 55,0 kWhlm1år Vilka krav som gäller för just detta hus redovisas i beräkningen.
Specifik energianvändning 35,1 kWh/m2år Eftersom många parametrar är brukarberoende

kan beräkningen skilja mot den verkliga förbrukningen.
Undersök därför om de antagna värdena för till exempel

Energikravet: UPPFYLLT! varmvatten och hushållsel är rimliga för just detta hushåll.
Som kund är det viktigt att veta att man inte överskrider

Effektkravet: UPPFYLLT! det krav som är satt, samt att kosmadema för uppvärmningen
Max Effekt på elpatron: 4,5 kW är rimlig på längre sikt

VästkustVillan
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Um -Beräkning Avtal:
Byggherre: Husmodell: Fladen 183

Fastighet: Beräknat av: Helen Johansson
Kommun: Jönköping Datum: 2012-05-31

Byggnadsdelar Beskrivning Area A Ukr*A
m2 WIm’C W/°C

Tak 500mm lösull 70.4 0,082 5,78

290 min 0,037 65,3 0,133 8,69

Väggar 285-stomme 114,4 0,144 16,47

Golv Platta på mark 300mm EPS G80 106,2 0,118 12,51

Fönster Bredd 1 Höjd h Antal n AF
14 7 1 1,0 1,0 0,98

5 21 2 2,1 1,0 2,10

Il 13 5 7,2 1,0 7,15

8 12 2 1,9 1,0 1,92

11,4 11,8 3 takfönsier 4,0 1,0 4,04

11 5 2 1,1 1,0 1,10

Il 10 2 2,2 1,0 2,20

II 7 2 1,5 1,0 1,54

Il 4 1 0,4 1,0 0,44

Il 20 4 8,8 1,0 8,80

10 21 2 4,2 1,0 4,20

n=26 34,.5m=18,5% av golvytan

Dörrar Bredd b Höjd Ii Antal n

10 21 2 4,2 1,1 4,62

A,,, = EA = 395,0 1 U * A= 82,5

Linjära köldbryggor Längd 1 1

Vertikal anslutning vid ytlerhörn 30,0 0,046 1,38

Florisontell anslutning, Yttervägg-Takbjälldag 48,2 0,040 1,93

Ilorisontell anslutning, Mellanbjälklag 12,6 0,042 0,53

Horisontell anslutning, Yttervägg-Kantbalk 46,2 0,162 7,48

Runt Fönster 122,7 0,045 5,52

Runt Dörrar 12,4 0,045 0,56
j,*l 17,40

Resultat

U = 0,253 Umfåzejöverskrida0,40 -

‘,, ,,, 1 m k

VästkustVillan
Kravet är uppfyllt!
- HeIenjohanssontöivastkuststuan.se

A
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Tabell 18, [ärnf&else av huset Fladen 183 i två olika klirnat.oner och j5’ra olika städer
Fladen 183 Lund Jönköping Mariestad Kiruna

Zon III III III 1

Takisolering 500/290 mm 500/290 mm 500/290 mm 500/290 mm

Ytterväggisolering 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm

Golvisolering, platta 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Fönsteryta 34,5 m2 34,5 m 34,5 m2 34,5 m

Fönsteryta av
18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 %

golvarea

Linjär köldbrygga

Fönster 122,7 m 122,7 m 122,7 m 122,7 m

124m 124m 124m 124mDorrar ‘

Atemp 185,9 m2 185,9 m2 185,9 m2 185,9 m2

.• 0,253 0,253 0,253 0,253
U-vardem W/mK W/mK W/mK W/mK

Omsiutningsarea 395 m 395 m 395 m 395 m2

Innetemperatur 2UC 2LC 2UC 2UC

Total

energianvändning 6 517,3 7 263,5 7 132,9 13 053,1
exkl. hushållsel kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år

BBR:s krav för 55 55 55 95
eluppvärmt kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år

Specifik
energianvändning 35,1 39,1 38,4 70,2
frånlufrsvärmepump kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år

Effekt på elpatron 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 5,3 kW

Energikravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Effektkravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
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Tabell 19, Jämförelse av huset Trubaduren 155 i två olika klimatoner ochföra olika städer

Trubaduren 155 Lund Jönköping Mariestad Kiruna

Zon III III III 1

Takisolermg 500/220 mm 500/220 mm 500/220 mm 500/220 mm

Ytterväggisolering 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm

Golvisolering, platta 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Fönsteryta 22,8 m2 22,8 m2 22,8 m2 22,8 m2

Fönsteryta av golvarea 14,7 % 14,7 % 14,7 % 14,7 %

Linjära köldbryggor 82,6 m 82,6 ffi 82,6 m 82,6 m
fönster

Linj ära köldbryggor 12,4 m 12,4 ffi 12,4 ffi 12,4 m
dörrar

Atemp 154,8m2 154,8m2 154,8m2 154,8m2

•• 0,202 0,202 0,202 0,202
Um-varde w/ m2 K W/ m2 K W/ m2 K W/ m2 K

Omsiutningsarea 459,2 m2 459,2 m2 459,2 rn2 459,2 m2

Innetemperatur 2UC 2UC 2UC 2UC

Frånlufts- 39,9 44,5 43,5 82,4

värmepump kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år

Total

energianvändning 6 175,1 6 881,6 6 737,4 12 757,7

exkl. hushållsel kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år

BBR:s krav för 55 55 55 95

eluppvärmt kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år

Specifik

energianvändning 39,9 44,5 43,5 82,4

frånluftsvärmepump kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år kWh/m2år

Effekt på elpatron 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,6 kW

Energikravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Effektkravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
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Tabell 20, Jämforelse av huset Trubaduren 101 i tvd olika klirnatoner ochra olika städer

Trubaduren 101 Lund Jönköping Mariestad Kiruna

Zon III III III 1

Takisolering 500/350 mm 500/35Ornm 500/350 mm 500/35Ornm

Ytterväggisolering 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm

Golvisolering, platta 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Fönsteryta 22,8 m2 22,8 m2 22,8 m2 22,8 m2

Fönsterytaavgolvarea 14,10% 14,10% 14,10% 14,10%

Linjära köldbryggor 51, 8 m 51, 8 m 51, 8 m 51, 8 m
fönster

Linjära köldbryggor 12, 4 m 12, 4 m 12, 4 m 12, 4 m
dörrar

Atemp 101, 4 in2 101, 4 m2 101, 4 ni2 101, 4 m2

•, 0, 208 0, 208 0, 208 0, 208
Um-varde

W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K

Omslutnmgsarea 328,5 m 328,5 m 328,5 m 328,5 m

Innetemperatur 2UC 2UC 2UC 2UC

Total

energianvändning 4 499, 0 5 112, 8 5 012, 3 10 653, 1

exkl. hushållsel kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år

BBR:s krav för 55 55 55 95

eluppvärmt kWh/ in2 år kWh/m2år kWh/m2år kWh/ m2 år

Specifik

energianvändning 44, 4 50, 4 49, 4 kWh/m2 105, 1

Frånluftvärmepump kWh/m2år kWh/m2år år kWh/m2år

Effekt på elpatron 3, 8 kW 3, 8 kW 3, 8 kW 4, 3 kW

Energikravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt

Effektkravet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
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Fladen är ett lågenergihus på en och enhalvplan, 185,9 m2.

Trubaduren är ett lågenergihus, enplanshus pa 154,8 rn2.

Trubaduren är ett lågenergihus, enplanshus på 101,4 m2

Bild 9, Väst/eustVillans Uladen 183

l3iid 10, l/äs/kustJ ‘iiians Trzihaduren 155

Bild 1 1, 17ästk,iistViilans Trubaduren 101





Bilaga 14

-o
al
c
0)

>
0

:0

0)
.9
c
(1)
(1)
al

0)
ci

w

Energiklassningsintyg med flera energiklasser

Energiklassning enligt SS 24300-2:2011 för uppmätt byggnad

Klassn ing av effektbehov för Beräknat Miljöprestanda med avseende Uppmätt
uppvärmning Uppm < p energiresursanvändning och energi

effekt• växthusefätiotpverken
behov

L!r 4 r4 Lrtsri eric iverka,

fl

[D)

Sk. 1 4rr,rr4lk1.4 Stor rnIJcpve’$4an

Klassning av energianvänd- Uppmätt klassning p användning Uppmätt
ning energi av hush3lls- eller verksam- energi

hetsenergi
Utan ner mnctrmg Liten snvacinng

fl L)
j 9) (J

0)

/jJ 1 Et?
\

1
1crsn’ionflnro

.il’zr oneocriarivnndrvng

Byggnadskategori: Bostad, Byggd år 1994, ombyggd år 2007
Klimaon III, Tempererad area: 130 m2

Projekterad byqqnad Uppförd byqqnad E
Effektbehov för uppvärmning
27W/m2Aemp

Årlig energjprestanda
112 kWh/rn’
Varav:
fjärrvärme: 75 kWh/m2
olja: 5 kWh/m2
el: 32 kWh/m2

Årlig användning av energiresurser
Viktad energi: 121 kWh/m2

Årlig påverkan på växthus effekten
002-emissioner 13 kg CO2-ek./ m2
kntrakterad el: miljömärkt med avtal 3 r

Årlig hushållsenergi: 24 kWh/m2

Bobyggaregatan 9,23000 Bostad
Klassning giltig tu den 21 februari 2018

Energiklassad den 21 februari 2008
Utfärdat av: Anna Anka, Klassningsbyrå

Bild 12, Svensk Bjgginfo, Energiklassningssjvstemet i sin helhet.
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Tabell 22, Jämförelser mellan danska, svenska och finska krav, Omarbetad
taen från Boverket.2

Danmark Sverige Finland

U-värde (W/m2 K)

Krav på byggnadsdel Ja Nej Ja

Krav för genomsnitt Ja Ja Ja

för klimatskalet

Specifik Krav på beräknat Ja Nej’* Ja

energianvändning värde

(kWh/m2år)

Krav på uppmätt Nej Ja Nej

värde

Referenshus Nej Nej Ja 3)

Varierande faktorer El & El & annat 2) Ja

annat 1)

Krav som varierar Ja Nej Ja 4)

med byggnadens

storlek

Olika krav beroende Ja 2 st. Ja 2 st. Ja 9 st.

på byggnadens

användning

Energi för kyla ingår Ja Ja Ja

Energi för belysning Nej i Nej Nej

för hushålls- och småhus

verksamhetsändamål

ingår

Övrigt Krav på återvinning Nej Nej Ja

av värme i frånluften

Explicit krav på Nej Nej

Iufttäthet

Effektkrav Ja för

eluppvärmda

2 PM, Boverket, Diarienummer 1271-5280/2011
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1) Elfor värme viktas med enfaktor 2,5 i Danmark.

2) Olika kravfor elvärmda reipektive icke elvärmda bjggnader.

3) Gäller endast for beräkning av värmeforluster genom klimatskalet, uteluJ’löde for ventilation, samt
lzftläcktge genom klimatskärmen.

4,) Gäller barafristtende smdhus

* Energiberäkningen som görs vidprojekteriigen ska visa att enegikravenforväntas uppfollas i den nja
bgggnaden. Efter senast två årgörs en uppfoning av verklzgt resultat.
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(Ekvation 5)

(30 + 1000/A) kWh/m2uppvärmd golvarea för BRI5 och

(20 + 1000/A) kWh/m2uppvärmd golvarea för BR20.

(Ekvation 6)

Köpt energi E-ta)- igenprocIiicerad/irnybar enegi Z kbpt eneigi
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