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Föreskrift § 

Allm råd 

Konsekvensutredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

§ 2 Byggnadens 

energianvändning, 

Ebea 

 Installatörsföretagen anser att byggnadens energibe-

hov ska styra utformning av klimatskärm och in-

stallationer, inte val av energibärare. Därför bör all 

levererad energi ingå i byggnadens energianvänd-

ning. Det innebär att även energi från sol, vind, 

mark, luft eller vatten också bör ingå. 

Andra meningen bör man istället formulera som: 

Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som 

alstras i byggnaden eller på dess tomt och används 

till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, 

varmvatten och fastighetsenergi ingår i byggnadens 

energianvändning. 

§ 2 Byggnadens 

primärenergital 

(EPpet) och § 3, 

Beräkning av 

primärenergital för 

energimätning 

 Man använder primärenergifaktor istället för vikt-

ningsfaktor som i den senaste remissen av Bover-

kets byggregler. För att underlätta för de som ska 

följa upp kravefterlevnad vore det bra om man är 

konsekvent med begreppen. Det är positivt att pri-

märenergifaktorerna är 1,0 eller mer. Viktningsfak-

torerna borde också vara 1,0 eller mer. 

Skriv viktningsfaktor där det står 

primärenergifaktor. 

§ 4, Kriterier för 

teknisk 

genomförbarhet 

 Det kan finnas andra situationer där IMD inte är 

tekniskt genomförbart. För att kunna göra en rättvis 

bedömning behöver föreskriften specificera hur den 

ska gå till. För dessa situationer anser Installatörsfö-

retagen att man ska ställa krav på att byggnadsäga-

ren ska genomföra energibesparande åtgärder. 

Komplettera sista stycket med följande mening: 

Byggnadsägaren är skyldig att genomföra 

kostnadseffektiva energibesparande åtgärder om 

installation av system för individuell mätning och 

debitering inte är tekniskt genomförbart. 

§ 5, Kriterier för 

proportionalitet 

 Det är bra att man anger vilken metod byggnads-

ägaren ska använda för att fastställa lönsamhet. In-

stallatörsföretagen anser att byggnadsägaren alltid 

ska styrka om IMD inte är privat- eller företagseko-

nomiskt lönsamt oavsett om tillsynsmyndighet be-

gär det eller inte. Vidare tycker vi att byggnadsäga-

ren även ska redovisa metod för hur man har kom-

mit fram till sitt avkastningskrav. Det är positivt att 

byggnadsägaren ska ta fram effektbesparingar. 

Byggnadsägaren behöver dock sannolikt stöd för att 

Ändra mening precis innan Allmänt råd och 

komplettera med en mening: 

Byggnadsägaren ska kunna styrka beräkningar som 

gör att byggnaden inte längre omfattas av krav 

enligt 3 § förordningen om energimätning i 

byggnader. Byggnadsägaren ska redovisa metod 

och indata för framtagande av avkastningskrav. 

Byggnadsägaren är skyldig att genomföra 

kostnadseffektiva energibesparande åtgärder om 

installation av system för individuell mätning och 



 
beräkna effektbesparing. Det kan vara bra att ta 

fram en vägledning för beräkning av effektbespa-

ring och framtagande av kalkylränta. I de fall IMD 

är olönsamt ska man ställa krav på att byggnadsäga-

ren ska genomföra kostnadseffektiva energibespa-

rande åtgärder. 

debitering inte är privat- eller företagsekonomiskt 

lönsamt. 

§ 6, Kriterier för 

energieffektiviserande 

åtgärder 

 Det är mycket bra att det finns en tidsram för när åt-

gärderna ska vara genomförda. Installatörsföretagen 

anser att byggnadsägaren alltid ska verifiera att 

byggnaden inte längre omfattas av krav enligt 3 § 

förordningen om energimätning i byggnader oavsett 

om tillsynsmyndighet begär det eller inte. Verifie-

ringen sker lämpligen med en ny energideklaration. 

Ändra mening och komplettera med ytterligare en 

mening: 

Byggnadsägaren ska kunna styrka att åtgärderna har 

genomförts och kunna verifiera att byggnaden inte 

längre omfattas av krav enligt 3 § förordningen om 

energimätning i byggnader. Verifiering ska ske 

genom att upprätta en ny energideklaration utan 

krav på platsbesök. 

 Allmän kommentar – 

styrmedels effekt 

Statliga styrmedel ska beakta kostnader för samhäl-

let, inte enbart för den enskilde individen eller före-

taget. Installatörsföretagen anser därför att Boverket 

regelbundet bör utvärdera effekten av styrmedlet. 

 

 Allmän kommentar – mätare för 

att styra beteende eller 

byggnadssystem 

Installatörsföretagen anser att införandet av direkti-

vet om byggnaders energiprestandas indikator för 

smart beredskap skulle bidra mer till att nå uppsatta 

energimål än individuell mätning och debitering. 

Smart beredskap optimerar byggnaders och in-

stallationers dagliga drift. Det håller nere energi-

kostnaderna för fastighetsägare och deras hyresgäs-

ter. Smart beredskap möjliggör även högre flexibili-

tet för den enskilde energianvändaren. Lägre ener-

gikostnader skapar utrymme för ytterligare investe-

ringar i energieffektivt underhåll. 

 

 Allmän kommentar – verifiering 

genom mätning 

Installatörsföretagen anser att verifiering av en för-

ändrad energiprestanda alltid ska ske med uppmätta 

värden. En vägledning till denna föreskrift skulle 

kunna beskriva hur verifiering ska gå till. 

 



 
Rapporterna ”Säkerställande av energimätningar i 

nybyggda flerbostadshus” (SBUF-projekt 13658) 

och ”Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i 

lokalfastigheter” (förstudierapport inom Belok) 

lyfter upp aspekter att ta hänsyn till. 

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 


