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Sammanfattning av synpunkter från Swedisol på remiss
Swedisol anser att det är mycket bra att energideklarationerna förbättras och att de
med bra utformning blir ett utmärkt styrmedel för att förbättra energiprestandan i
många fastigheter.
Vi välkomnar därmed arbetet men anser att förslaget bör justeras inom följande
områden
•
•
•
•

•

Swedisol anser att undantag för fritidshus inte bör medges om de i huvudsak
är avsedda för användning under vinterhalvåret.
Swedisol är positiva till förändringen av energideklarationens övergripande
utformning.
Vid annonsering bör förutom symbolen även det exakta värdet för
fastigheten energianvändning uttryckt i kWh per m2 och år anges.
Swedisol anser att klassningssystem bör stimulera till uppförande av nya
byggnader med god prestanda samt effektivisering av de befintliga
byggnaderna.
Fastighetsägare med den gamla sammanfattningen bör enkelt och
kostnadsfritt få en ny sammanfattning

Utöver detta så anser Swedisol att man ska tydliggöra i lagtext att
energideklarationer ska innehålla rekommendationer avseende förbättringar av
byggnadens energiprestanda såväl vid större renovering som vid åtgärder utan
samband med större renovering. Idag är denna uppdelning i två renoveringsfall inte
tillräckligt tydlig.
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Bakgrund till våra synpunkter
Energideklarationen har som syfte att ge en upplysning om byggnadens aktuella
energiprestanda och även information om hur den kan förbättras. Byggnadernas
långa livslängd ställer helt andra krav än de produkter som hittills omfattats av
klassning. Det är därför viktigt att ha en klassning som är varaktig över tiden, lätt att
förstå, informativ och jämförbar mellan olika fastigheter.
Synpunkter på föreslagna ändringar i föreskrifter och allmänna råd
Definitioner
Swedisol tillstyrker förslagna ändringar
Undantag från skyldighet att energideklarera byggnader
Swedisol anser att fritidhus som är avsedda för användning under vinterhalvåret inte
ska undantas från skyldighet att lämna energideklaration. Förslag till ny text:
”Fritidshus med typkod 221 ska energideklareras om det används vintertid, men det
är undantaget från skyldigheten att energideklareras om det endast används
sommartid.”
Byggnaders energiprestanda
Swedisol tillstyrker förslagna ändringar
Referensvärde
Swedisol anser att referensvärdet bör beskriva det mål som finns för byggnadens
framtida mål och kopplas till målformuleringar som kommer fram i arbetet med
energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 om byggnadsrenovering.
Energideklarationen har som uppgift att stimulera till förbättring av byggnadens
energiprestanda och ett referensvärde som upplyser om förväntade framtida
energiprestanda bör vara mer värdefullt att veta än tidigare krav i Boverkets
byggregler.
Vidhåller Boverket att energideklarationen ska baseras på den BBR-version som var
aktuell vid deklarationstillfället så är det viktigt att man i sammanfattningen klart
anger vilken BBR-version som alla värden baseras på.
Förslag till ny text: ”Energideklarationen är baserad på jämförelse med kraven i BBR
XXXX (exempelvis BBR 2012).”
Klassning
Swedisol anser inte att det är nödvändigt att minimikravnivån i Boverkets byggregler
ska kopplas till energiklassningen. Swedisol anser att det bör införas fasta klasser
som inte alltid behöver ändras vid revidering av BBR.
Swedisol anser att ett klassningssystem skulle vinna mycket på om vi hade krav på
byggnaders energiprestanda som var lika för alla byggnadskategorier och
uppvärmningssystem.
Sammanfattning av energideklarationen
Swedisol är positiva till att energideklarationen ges ett utseende som liknar
energimärkningen av till exempel vitvaror.
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Det bör i sammanfattningen anges vilken energiprestanda som gäller för de olika
energiklasserna så att den som läser sammanfattningen enkelt kan se hur långt det
är kvar till nästa energiklass. Det skulle kunna skapa ett intresse om byggnaders
energianvändning och stimulera fler energieffektiviseringsåtgärder om det tydligt
framgick från sammanfattningen hur många kilowattimmar per kvadratmeter och år
som skiljer till nästa energiklass.
Annonsering
Vid annonsering bör förutom symbolen med färg och bokstav även det exakta
värdet för fastighetens energianvändning anges, uttryckt i kWh per m2 och år.

Om Swedisol
Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande isoleringsföretag.
Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand,
kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energianvändning som i sin tur ger lägre
kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma
synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet –
byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tätt
för att undvika onödiga värmeförluster. Swedisol är medlem av den europeiska
branschorganisationen Eurima.
Våra mål
– Arbeta för vederhäftig egenskapsredovisning, enhetliga provnings- och mätmetoder för
olika egenskaper samt en ändamålsenlig lösning även av övriga för branschen
gemensamma tekniska frågor.
– Verka för vederhäftighet i information, reklam och försäljning.
– Utåt företräda branschen och främja dess intressen i förhållanden till statliga och
kommunala myndigheter, organisationer, företag och enskilda.
– Vid behov samarbeta med motsvarande sammanslutningar i andra länder.
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