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Remissvar Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 

producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 

en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 

energibranschen — till nytta för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige anser att rubriken "Specifik energianvändning (tidigare 

energiprestanda)" bör ersättas av en rubrik med "använd energi" alt. "byggnadens 

energibehov" för att bli mer relevant som boendeinformation. Vi anser även att 

det i energideklarationen bör ställas krav på att ange om det finns egen-

produktionsanläggningar för elproduktion inom byggnadens tomtgräns med typ 

av anläggning resp. beräknad normalårsproduktion. 

Synpunkter på energideklarationens innehåll (bilaga 2) 

Energiföretagen Sverige anser att det är angeläget att energideklarationerna 

anpassas till de nya energikrav som gäller enligt Boverkets byggregler sedan den 1 

juli 2017 och utifrån EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Vi konstaterar 

att effekten av de föreslagna energikraven som följer av föreslagna ändringar i 

byggreglerna blir fortsatt snedvridande gällande valet av uppvärmningsform. Det 

visas av att byggnader med individuella värmepumpslösningar normalt får en 

energiklass bättre i energideklarationen än om samma byggnad skulle vara 

ansluten till fjärrvärme. 

Energiföretagen Sverige anser att de föreslagna rubrikerna i energideklarationen 

"Byggnaders energiprestanda — primärenergital" resp. "Specifik energianvändning 

(tidigare energiprestanda)" riskerar att bli förvirrande för en läsare av energi-

deklarationen. Vi anser i stället för att ha kvar det tidigare energiprestanda-

begreppet i energideklarationen att det borde ställas krav på att redovisa 

byggnadens faktiska energibehov —"använd energi" alt. "byggnadens 

energibehov". Detta skulle vara i bättre överensstämmelse med syftet med 

energideklarationen som bl.a. är att kunna jämföra en byggnads energibehov med 

andra byggnader. Eftersom det endast är den levererade "köpta" energin som 

omfattas av energiprestandabegreppet i Boverkets byggregler blir informationen i 

energideklarationen missledande och beskriver inte byggnadens verkliga 

energibehov. 
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I den mån det finns egenproduktionsanläggningar för elproduktion inom 

byggnadens tomtgräns bör det också ställas krav på att detta anges i 

energideklaration med typ av anläggning resp. beräknad normalårsproduktion 

(t.ex. solceller). Detta bör anges som en separat rubrik i energideklarationen på 

motsvarande sätt som uppvärmningssystem. 

Vad gäller rubriken om "Krav vid uppförande av byggnad, primärenergital" bör det 

också framgå vilket års regler som kravet avser med tanke på att kraven skärpts 

och setts över frekvent under de senaste åren. 

Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige  Ansvarig skatter, styrmedel, 

energianvändning och resurseffektivitet 
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