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Remiss av Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) 
om energideklaration för byggnader när det gäller 
oberoende experter 

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 tillstyrker förslaget om att fastighetsägare ska kunna 
använda egen personcertifierad personal för att upprätta en energideklaration 
eller en inspektion av ett värme- eller luftkonditioneringssystem. 

Vi tillstyrker förslaget om att använda egen personcertifierad personal 

Energiföretagen Sverige tillstyrker förslaget om att fastighetsägare ska kunna 
använda egen personcertifierad personal för att upprätta en energideklaration 
eller utföra en inspektion av ett värme- eller luftkonditioneringssystem. Med 
tanke på att det tillkommer nya inspektionskrav för uppvärmnings- och 
luftkonditioneringssystem som en följd av det svenska genomförandet av det 
reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda är det angeläget att 
oberoendekraven inte blir alltför kostnadsdrivande. Genom att använda egen 
personal kan det också skapas bättre förutsättningar för fastighetsägare att få 
kunskap om sina fastigheter. Det möjliggör också en bättre samordning med 
arbetet energikartläggning som behöver göras enligt regelverket för 
energikartläggning i stora företag.   

Utformningen av personcertifieringskraven gällande inspektion av 
uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem behöver ses över i det 
fortsatta regelutformningsarbetet 

Vi saknar perspektivet med hur industri- och energiproduktionsbyggnader i vissa 
delar kan komma att träffas av de nya reglerna om inspektionskrav som ska 
utföras av samma slags personcertifierade experter som utför 
energideklarationer. Det kan ifrågasättas om Boverket har den kompetens som 
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behövs för att bedöma komplexa industribyggnaders energianvändning och 
processteknik. Det är därför angeläget att samtliga berörda branscher involveras i 
framtagandet av de svenska detaljreglerna för genomförandet av det reviderade 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Regelverket bör också genomföras 
på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och där samordningsmöjligheterna 
med övriga relaterade både befintliga regelverk och sådana som också är under 
införande utnyttjas.  

 

 

 

Pernilla Winnhed  Erik Thornström 

VD, Energiföretagen Sverige Ansvarig skatter, styrmedel, 
energianvändning och resurseffektivitet 

 

 

 


