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Bakgrund
Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration av byggnader i Sverige. En energideklaration beskriver en
byggnads energianvändning. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad
energi. I dag går 40 procent av den totala energianvändningen till våra byggnader. Därför är det viktigt att
landets byggnader minskar onödig energianvändning. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent
till 2020 och 50 procent till 2050. Kravet på energideklaration är ett steg på vägen.
En energideklaration ska innehålla uppgifter om hur mycket energi som används i byggnaden vid normalt bruk
(energiprestanda), referensvärden och rekommendationer om hur byggnadens energiprestanda kan förbättras.
Uppgifter om energiprestanda och referensvärden ska underlätta för presumtiva köpare av byggnader och för
blivande hyresgäster och bostadsrättsinnehavare att jämföra olika byggnader. Energideklarationen rapporteras
in till Boverket och den gäller sedan i 10 år från och med det datum den rapporteras in.

Några förklaringar till din Energideklaration
Normalårskorrigering
En normalkorrigering av energiförbrukningen innebär att ett medelvärde av den aktuella ortens klimat över en
10-årsperiod beräknas och korrigerar byggnadens energiförbrukningen.
Normalförbrukning
Energianalysen indikerar om det föreligger besparingspotential i din förbrukning jämfört med
normalförbrukningen. Normalförbrukningen är den förbrukning som ett likvärdigt hus beräknas ligga på med
hänsyn till husets allmänna standard, typ av hus, storlek på huset, geografiskt område samt antal boende i
bostaden. Är energiförbrukningen i ditt hus lägre än normal förbrukning kan det bero på att byggnaden är
välskött och att energibesparande åtgärder har vidtagits, att inomhustemperaturen är lägre än genomsnittet
eller att varmvattenförbrukningen är låg.
Årligt inköp av energi
Det årliga inköpet av energi är en summering av olika energislag. Olja, gas, ved samt pellets har omräknats till
kWh.
Hushållselsförbrukning
Med hushållselsförbrukning menas el till matlagning, diskning, tvätt och tork, kyl och frys, belysning samt
hemelektronik. Värms ditt hus av en oljepanna, pelletspanna, vedpanna eller fjärrvärme antas att
elförbrukningen är lika med hushållselsförbrukningen. Har ditt hus däremot någon typ av elvärme, dvs.
direktverkande el, elpanna eller värmepump, beräknas hushållselsförbrukningen utifrån en schablonberäkning
som grundas på antal personer som bor i huset samt storleken på huset.
Energi till varmvatten
Energi till varmvatten grundas antingen på uppgift om kallvattenförbrukningen om denna uppgift finns
tillgänglig. I annat fall grundas energi till varmvatten på uppgift om genomsnittlig varmvattenförbrukning per
person som bor i huset.
Miljöutrymme
Varje år släpper varje person i Sverige ut 1,6 ton koldioxid för energi till boende i villa och radhus. Enligt FN:s
klimatpanel behöver vi reducera våra utsläpp med minst 20% vart 10:e år fram till år 2050. Det innebär år 2010
en maxgräns på 960 kg per person och år.
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Allmänna åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen
Vid byggnadstekniska energieffektiviseringsåtgärder försämras ofta inomhusmiljön och man behöver förbättra
förutsättningar för luftväxlingen, med andra ord behöver man titta över bostadens ventilation.
•

Vindsutrymme
Tilläggsisolera vindsutrymmet är ofta en kostnadseffektiv och energibesparande åtgärd.

•

Fönster och dörrar
Äldre tätningslister i fönster och dörrar blir med tiden torra och tappar en stor del av sin isolerade
förmåga. Sätt in tätlister av silicon eller EPDM-gummi. Konstrollera även om fönsterpartierna har
bristande drevning vilket medför icke önskvärd luftinfiltration. Att dreva om fönstren skapar
behagligare miljö och sänker energikostnaderna.
Byte till mer energieffektiva fönster är oftast kostsamt och har en lång ”återbetalningstid”. Detta kan
rekommenderas i de fall de befintliga fönstren är dåliga / renoveringsbehov.

•

Fasad
Att tilläggsisolera fasaden lönar sig i stort sett bara om man ändå har planerat att renovera den.

•

Optimering av värmekälla
För att utnyttja den värmekälla som är installerad i fastigheten maximalt rekommenderas att
hastigheten/flödet på vattnet i radiatorkretsen är så låg som möjligt, för att få så stort utbyte av
värmen från radiatorerna. Det görs lämpligast oftast genom att sänka hastigheten på
cirkulationspumpen.

•

Injustering av värmesystem och installation av termostater
Installation av ett nytt centralt reglersystem som styr framledningstemperaturen, samt installation
eller byte av termostater och injustering av vattenflöderna i radiatorsystemet ger oftast stora
besparingar och jämnare värmeflöde i rummen då framledningstemperaturen kan sänkas.

•

Justering av inomhustemperaturen
En sänkning av inomhustemperaturen med 1 grad ger ca 5% i besparing (se även ovan)

•

Installation av vattenbesparing
Snålspolande munstycken och engreppsblandare sänker varmvattenförbrukningen utan att minska
komforten. Vatten kräver mycket energi för uppvärmning och endast en mycket liten del kommer
byggnaden tillgodo för uppvärmning. Att minska varmvattenbehovet ger därmed mycket snabb
återbetalning
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