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Sveriges Byggindustriers remissvar på Boverkets förslag till nya och ändrade 
föreskrifter och allmänna råd om energi (BBR, BED, BEN, CEX) 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och 
organiserar över 3300 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier har tagit 
del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter. 
 
På grund av att den korta remisstiden som dessutom har infallit under semestertiden har vi 
prioriterat sakinnehållet i vårt remissvar framför att klippa in samtliga synpunkter i 
Boverkets anvisade mall. Vissa synpunkter på specifika skrivningar ges dock i mallen, se 
bilaga 1.  
 

Sammanfattning  
• Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget till ändringar i BBR. Sveriges Byggindustrier är 

positiva till att införa krav på normaliserad verifiering av en byggnads energiprestanda i 
Boverkets byggregler (BBR), men anser att de remitterade förslagen till föreskrifts-
ändringar och nya föreskrifter samt konsekvensanalyserna har alltför stora brister för att 
kunna tillämpas. Vi anser att förslagen till föreskrifter bör arbetas om av Boverket och 
remitteras på nytt i sin helhet. 

 

• Sveriges Byggindustrier avstryker förslaget att det ska vara möjligt att välja enbart 
beräkning som metod för verifiering av byggnaders energiprestanda. Sveriges 
Byggindustrier anser att mätning av byggnadens energiprestanda under drift är det bästa 
sättet att verifiera energiprestandan och det enda sättet som fullt ut tar hänsyn till 
kvaliteten i utförandet.  
 

• Sveriges Byggindustrier anser att energideklarationen bör kunna användas för verifiering 
av byggnadens energiprestanda.  
 

• Mätning av en byggnads energianvändning bör lyftas från allmänt råd till skarpt krav.  
Krav bör också ställas på att den energi som levereras till en byggnad för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvarmvatten och övrig fastighetsenergi samt den förnybara energi som 
alstras ska mätas separat, åtminstone för flerbostadshus och lokaler. 
 

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker att Boverket i en föreskrift (BEN) förtydligar hur 
normalisering av uppmätta värden ska ske, så att slutresultatet speglar byggnadens 
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energiprestanda vid ”normalt brukande”. Sveriges Byggindustrier är dock kritiska till vissa 
delar i Boverkets förslag till hur normaliseringen ska ske. Vi är även öppna för att 
därutöver införa krav på normaliserad beräkning av energiprestanda baserat på 
relationshandling. 

 

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker att normalisering av indata utgår ifrån Sveby. Svebys 
data bör dock lyftas in i relevanta föreskrifter utan avvikelser. Vidare bör samma enheter 
för olika poster som förekommer i Sveby användas i föreskrifterna.  
 

• Sveriges Byggindustrier anser att beräknad och uppmätt förnybar energi som alstras inom 
byggnadens tomt, förutom att reducera levererad energi, bör redovisas separat. 
 

• Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget att föreskrifterna ska börja gälla den 
1 november 2016 utan övergångsperiod. Det är generellt en alltför kort tid för att införa 
nya regler och med tanke på att Boverkets förslag innehåller avvikelser från bransch-
standarden i Sveby kommer det att bli mycket svårt för aktörer i branschen som idag 
tillämpar Sveby att hinna ställa om.  
 

• Sveriges Byggindustrier anser att krav på normalisering är befogat. Krav på normalisering 
får dock inte ske på bekostnad av uppföljning medelst mätning. Sverige bör ansöka om 
respit hos Kommissionen för införandet av krav på normalisering så att vi får tid att ta 
fram bra regler som stödjer energieffektiviseringsarbetet i bygg- och fastighetssektorn. 

 

• Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget till ändringar i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX). 
 

• Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till att dessa föreskrifter remitteras under 
semesterperioden. Förslagen är tekniskt komplicerade och fordrar ordentlig analys, vilket 
inte har kunnat ske på ett tillfredsställande sätt under den korta tid som har stått till buds. 
 

Generella synpunkter 
Sveriges Byggindustrier anser att mätning av byggnadens energiprestanda under drift är det 
bästa sättet att verifiera energiprestandan och det enda sättet som fullt ut tar hänsyn till 
kvaliteten i uppförandet av byggnaden. Mätning av en byggnads energianvändning bör lyftas 
från allmänt råd till skarp kravställning. Krav bör också ställas på att den energi som 
levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och övrig 
fastighetsenergi ska särmätas, åtminstone för flerbostadshus och lokaler. 
 
Sveriges Byggindustrier förstår att det är EU som vill att Sverige ska införa krav på 
normalisering och vi anser att ett sådant krav är bra. Det är dock dumt att stressa fram 
föreskrifter i en viktig fråga. Krav på normalisering får inte ske på bekostnad av kravet på 
verifiering genom mätning. Vi anser att Sverige bör ansöka om respit hos Kommissionen 
med genomförandet av kraven på normalisering så att vi får tid att ta fram regler som inte 
stjälper energieffektiviseringsarbetet i bygg- och fastighetssektorn. 
 
Sveriges Byggindustrier anser att tillsynen av BBR-kraven måste förbättras. Ett regerings-
uppdrag bör initieras för att analysera vilken instans som ska utöva tillsynen och hur den ska 
gå till för att vara effektiv, verkningsfull och lika i hela landet. Om inte tillsynen fungerar är 
skärpta krav och övriga förändringar tandlösa. 
 



  

 

Synpunkter på förslag till ändringar i BBR, avsnitt 9 
Sveriges Byggindustrier är positiva till att införa krav på normaliserad verifiering av en 
byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR) men har synpunkter på förslaget till 
hur detta ska ske. 
 
9:21-24 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringarna 1 och 3. Sveriges Byggindustrier avstyrker 
ändringen 2 med motiveringen att studentbostäder med gällande råd och rekommenda-
tioner i branschen ska ha en högre luftomsättning per kvadratmeter, vilket leder till mer 
elenergi till fläktar och mer energi för värmning av ventilationsluften, dvs dessa bostäder bör 
tillåtas använda lite mer energi. 
 
9:25 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringarna 1 och 2. Sveriges Byggindustrier avstyrker den 
del av ändring 3 som medger verifiering av byggnadens specifika energianvändning enbart 
genom beräkning vid färdigställandet. 
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker den del av ändring 4 som medger verifiering enbart genom 
beräkning vid färdigställandet av byggnaden. Sveriges Byggindustrier tillstyrker den del av 
ändring 4 som kräver verifiering genom mätning i färdig byggnad enligt BEN, förutsatt att 
BEN i sin helhet stämmer överens med Sveby.  
 
9:26 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringarna. 
 
9:7 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringarna. Dessutom bör krav ställas på separat mätning 
av hushålls- eller verksamhetsenergi samt krav på separat mätning av tappvarmvatten. 
 
9:91 
Ändring 1: Sveriges Byggindustrier vill varna för att ett krav på normalisering av en byggnads 
energiprestanda vid ändring av byggnad kan komma att leda till mycket krångel och stora 
kostnader men ha liten praktisk nytta. Det minskar ju inte energianvändningen. Boverket bör 
därför överväga att inte införa kravet.  
 
Ändring 2: Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringen. 
 
9:96 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringarna. 
 
Övergångsbestämmelser 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget med följande kommentar: Om det inte kommer 
att finnas någon övergångsperiod utan de nya reglerna kommer att gälla skarpt redan från 
1 november 2016 är det extremt viktigt att inblandade aktörer, inklusive handläggare i 
kommunerna, får god information om de nya reglerna. 
 

Synpunkter på konsekvensutredning BBR 24, avsnitt 9 
Sveriges Byggindustrier är positiva till att införa krav på normaliserad verifiering av en 
byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR) men har synpunkter på förslaget. 



  

 

Sveriges Byggindustrier anser att i det i BBR ska stå att normaliserad specifik energi-
användning ska verifieras dels genom beräkning vid projektering, dels genom mätning i den 
färdiga byggnaden. Vi anser vidare att det vore bättre att lägga till ett ytterligare krav (att 
energiprestanda även ska beräknas på relationshandlingar, jämte beräkning vid projektering 
och mätning i färdig byggnad) än att ta bort kravet på mätning. 
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget att det ska vara valbart för byggherrar om 
byggnadens energiprestanda ska verifieras genom normaliserad mätning eller enbart genom 
normaliserad beräkning baserad på relationshandlingar. 
 
Sveriges Byggindustrier anser att mätning av byggnadens energiprestanda under drift är det 
bästa sättet att verifiera energiprestandan och det enda sättet som fullt ut tar hänsyn till 
kvaliteten i utförandet. Mätning av en byggnads energianvändning bör lyftas från allmänt 
råd till skarp kravställning. Krav bör också ställas på att den energi som levereras till en 
byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och övrig fastighetsenergi ska 
särmätas, åtminstone för flerbostadshus och lokaler. 
 
5 Alternativa lösningar 
Sveriges Byggindustrier anser, tvärtemot Boverket, att förfarandet med interimistiska 
slutbesked till dess att energiprestandan är verifierad är ett bra sätt att hantera det faktum 
att energiprestanda bäst verifieras genom mätning. Genom att göra en koppling mellan BBR-
kravet på verifiering och energideklarationerna skulle kommunernas tillsyn kunna under-
lättas. När en energideklaration har inkommit till Boverket skulle det enkelt kunna gå en 
signal till den aktuella kommunen om att deklarationen är registrerad. Kommunen kunde då 
granska deklarationen och utfärda slutbesked om energiprestandan är minst så bra som i 
BBR som gällde vid bygglovsdatum. Krångligare än så behöver det inte vara, förutsatt att 
energideklarationerna håller god kvalitet.  
 
Vi vill i detta sammanhang lyfta följande fråga: Vad händer om energideklarationen visar att 
byggnaden inte lever upp till BBR-kraven men kommunen har godkänt byggnaden genom att 
utfärda slutbesked? 
 
Ett ytterligare alternativ kan vara att en energideklaration som grundas på beräknade värden 
måste uppdateras och baseras på uppmätta värden inom t ex tre år. Dock måste det då 
finnas sanktioner om energideklarationen visar att byggnaden inte klarar 
energiprestandakraven. 
 

Synpunkter på förslag till ändringar i BED 
4 §  
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget att införa följande bestämmelse: ”Vid besiktning 
av byggnader som har förklarats som byggnadsminnen enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen 
(1988:950) eller 2 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen eller är sådan 
särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) får enbart 
sådana rekommendationer om åtgärder lämnas, som inte riskerar att skada byggnadens 
värden ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.” med 
motiveringen att det inte är rimligt att en energiexpert ska göra denna bedömning. 
Energideklarationen bör innehålla samtliga ur energisynpunkt relevanta åtgärder. Det bör 
sedan vara upp till fastighetsägaren att beakta att ovan nämnda lagstiftning följs. 
 



  

 

4 a §  
Sveriges Byggindustrier anser att energideklarationen ska baseras på mätvärden och 
avstyrker därför skrivningarna i 4 a § om det inte i BEN föreskrivs att verifiering ska baseras 
på mätning. 
 
Energiindexmetod 
Sveriges Byggindustrier vill göra Boverket uppmärksamt på att SMHI ger värden för en 
inomhustemperatur på 21°C, inte 22 °C som Boverket anser ska användas framgent. Här 
finns således en inkonsekvens som måste korrigeras om regelverket ska kunna tillämpas. 
 
Vi vill också påtala att det kostar pengar att använda SMHI:s verktyg och denna metod är 
alltså inte tillgänglig för alla utan kostnad. Det finns inget i konsekvensutredningen som 
adresserar denna kostnad och hur den slår. Normalårskorrigering har i andra regelverk (BED) 
beskrivits som metod, inte föreskrivits särskilt verktyg. Den generella regeln att verktyg som 
föreskrivs ska vara tillgängliga utan kostnad, följs således inte här. 
 

Synpunkter på konsekvensutredning BED 9 
Sveriges Byggindustrier anser, tvärtemot Boverket, att förfarandet med interimistiska 
slutbesked till dess att energiprestandan är verifierad är ett bra sätt att hantera det faktum 
att energiprestanda bäst verifieras genom mätning. Genom att göra en koppling mellan BBR-
kravet på verifiering och energideklarationerna skulle kommunernas tillsyn kunna under-
lättas. När en energideklaration har inkommit till Boverket skulle det enkelt kunna gå en 
signal till den aktuella kommunen om att deklarationen är registrerad. Kommunen kunde då 
granska deklarationen och utfärda slutbesked om energiprestandan är minst så bra som i 
BBR som gällde vid bygglovsdatum. Krångligare än så behöver det inte vara, förutsatt att 
energideklarationerna håller god kvalitet.  
 
För vad händer om energideklarationen visar att byggnaden inte lever upp till BBR-kraven 
men kommunen har godkänt byggnaden enbart på en beräkning? Vem är ansvarig? Vilket 
dokument kan man lita på, slutbeskedet eller energideklarationen? Vi anser att det – i 
framtiden när kvaliteten har höjts, bland annat genom krav på normalisering – bör vara 
energideklarationen.  
 
Energideklaration på beräknade värden, baserat på relationshandlingar, kan få göras som en 
preliminär energideklaration om byggnaden säljs inom två år, men senast inom tre år bör 
det upprättas en ”riktig” energideklaration baserad på uppmätta värden. Detta bör gälla för 
flerbostadshus och lokaler. För småhus skulle kravet kunna vara mildare. Vilka krav som 
ställs på energideklarationer för småhus bör generellt ses över. 
 

Synpunkter på förslag till ny föreskrift BEN 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget att det ska vara möjligt att välja beräkning som 
den enda metoden för verifiering.  
 
1 kap 1 §, 2 § och 3 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget. 
 
1 kap 4 § 
Under ”Byggnadens energianvändning” anges att: ”Om golvvärme, handdukstork eller annan 
apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.” Här blir det en 



  

 

skillnad mot Boverkets frågor och svar http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/fragor--svar/?query=handdukstork som anger att handdukstork inte ska räknas 
med om det finns en annan värmekälla i utrymmet som klarar effektbehovet. Detta bör 
korrigeras/förtydligas. 
 
2 kap 2 § 
Det bör preciseras vad som menas med ”orten”. Förslagsvis skall man utgå från aktuell 
kommun istället för ort (Sveby-data finns för detta). 
 
2 kap 3 §  
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget att man ska räkna med en innetemperatur på 
22°C vid normalisering. Med dagens täta hus behövs i de allra flesta fall inte högre 
inomhustemperatur än 21°C för att uppnå god komfort. Vi anser således att man bör räkna 
med en inomhustemperatur på 21°C, i enlighet med Svebys standard och praxis som 
tillämpas i branschen idag.  
 
2 kap 4 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget, förutom närvarotid för skolor som ej är enligt 
Sveby. Välj data i enlighet med Sveby.  
 
2 kap 5 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget och anser att Sveby bör följas. Vi anser i princip 
att normalisering är bra men det finns vissa fallgropar. Att använda en schablon för 
varmvatten tar bort incitamentet för byggherrar att använda bästa tillgängliga teknik 
eftersom detta inte får genomslag i byggnadens (normaliserade) energiprestanda. I de fall 
energieffektiv teknik används bör uppmätta värden få användas om det kan påvisas att 
brukandet (antal boende och deras beteende) är ”normalt”.  
 
2 kap 6 § 
Det här blir konstigt… Bättre att ha en generell skrivning om att uppmätta värden, 
normaliserade för antal personer, får användas om man har någon typ av energibesparande 
utrustning, inte enbart återvinning. Det är ju effektivare att inte använda (för) mycket 
varmvatten från början…  
 
2 kap 7 § 
Sveriges Byggindustrier anser att förslaget bör utredas närmare. Analyser gjorda av ett av 
våra medlemsföretag indikerar en bättre överensstämmelse mellan beräknade och 
uppmätta värden om denna energi inte tillgodoräknas. 
 
2 kap 8 § 
Sveriges Byggindustrier anser att förslaget bör utredas närmare. Rimligen kommer energi i 
frånluftsfläktar avsättas i frånluften och inte komma byggnaden tillgodo. 
 
2 kap 9 § 
Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har olika syn på om lokal producerad förnybar 
energi bör få tillgodoräknas i byggnadens energiprestanda eller ej. Vi tar därför inte ställning 
till det i detta remissvar. Sveriges Byggindustrier anser dock att lokalt producerad förnybar 
energi alltid bör mätas och redovisas (även) separat (oavsett om energin får användas för 
avräkning eller inte), eftersom det är en viktig kompletterande information om byggnadens 
energiprestanda. 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--svar/?query=handdukstork
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--svar/?query=handdukstork


  

 

2 kap 10 § och 11 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget. 
 
3 kap 1 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Vi anser att energiposterna värme, kyla, tvv och 
övrig fastighetsenergi ska mätas separat. 
 
3 kap 2 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget. 
 
3 kap 3 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Mätning av varmvatten ska vara ett krav, 
möjligen med undantag för småhus och befintliga byggnader.  
 
3 kap 4 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget. 
 
3 kap 5 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Mätning av fastighetsenergi i flerbostadshus ska 
vara ett krav vid nybyggnad. 
 
3 kap 6 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Mätning av hushållsenergi ska vara ett krav.  
 
3 kap 7 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Mätning av energi för kyla ska vara ett krav.  
 
3 kap 8 § 
Sveriges Byggindustrier anser att hela paragrafen bör strykas. Sveriges Byggindustrier anser 
att beräkning och mätning av förnybar energi som alstras inom byggnadens tomt bör 
redovisas separat. Därutöver är beskrivningen otillräcklig för att vara användbar. Med de 
föreslagna NNE-kraven kommer den här metoden att ge olika resultat beroende på om det 
är el eller värme. Sedan har man helt plötsligt infört en vidare definition (sol, vind, mark, luft 
och vatten) än i BBR, vilket förvirrar. Det finns säkert en tanke bakom detta, men det 
kommer inte att bli entydiga beräkningar med den här vägledningen. Och hur ska en 
beräkning kunna avgöra vad energin har gått till under mätperioden? 
 
3 kap 9 § 
Sista meningen behöver ändras för att även premiera andra energieffektiviseringslösningar 
än värmeåtervinning. Den energi som inte behöver tillföras från början är ju ännu mer värd 
en den som kan återvinnas.  
 
3 kap 10 § 
Språkligt: Stryk t i ”medfört”.  
 
3 kap 11 § 
Normal innetemperatur bör sättas till 21°C, i enlighet med Sveby och praxis som tillämpas i 
branschen idag. Dessutom bör temperaturen kompletteras med en decimal, dvs 21,0°C. 
 



  

 

3 kap 12–14 §§ 
Förslaget avstyrks. Kontroll bör ske enligt 3 kap 15 § som också mer överensstämmer med 
Svebys förfarande enligt Energiavtal 12, sidan 4 ”Verifieringen för avvikande brukande utförs 
med hjälp av att en upprepad energisimulering, där uppmätta eller bedömda avvikande 
brukarindata används i stället för Svebys (eller projekterade) i samma beräkning som 
använts som grund för avtalad energiprestanda. Skillnaden i simuleringsresultat utgör 
korrigeringen av mätvärdena.” Notera att Sveby avslutar med ”I enklare fall kan schablon-
korrigering användas.” detta ska inte ge, såsom i förslaget till BEN, att t ex 100 % av 
personlasten kan antas tillgodogöras byggnaden på ett sätt som gör att energianvändningen 
minskar. I kombination med t ex solvärme kommer det stundom resultera i över-
temperaturer. Så kombinationen månads- eller dygns intervall med schablonberäkning ger 
resultat som överskattar byggnadens energiprestanda. 
 
3 kap 15 § 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget med tillägget ”normalt brukande och normalt 
klimat” respektive ”verkligt brukande och verkligt klimat”.  
 
3 kap 16 § 
Tillstyrkes med tillägget att förnybar energi även bör redovisas separat.  
 
3 kap 17 § och 18 § 
Tillstyrkes. 
 
3 kap 21 § 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget. Mätning av energi för kyla ska vara ett krav.  
 
3 kap 22 § 
Sista meningen behöver ändras för att även premiera andra energieffektiviseringslösningar 
än värmeåtervinning. Den energi som inte behöver tillföras från början är ju ännu mer värd 
en den som kan återvinnas. 
 
3 kap 23-26 §§ 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget. 
 
3 kap 27 § 
 Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget med tillägget ”normalt brukande och normalt 
klimat” respektive ”verkligt brukande och verkligt klimat”.  
 

Synpunkter på konsekvensutredning BEN 1  
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att skriva ut definitioner i föreskriften och delar 
Boverkets syn att detta ger bättre läsbarhet.  
 
Sveriges Byggindustrier anser att det är bra att det finns en lista (bilaga A) som anger hur 
olika installationer ska kategoriseras.  
 
Sveriges Byggindustrier anser att det är bra att de värden som ska användas för 
normalisering anges direkt i föreskriften istället för att hänvisningar görs till andra 
dokument. Det ökar läsbarheten. Dock saknas vissa data, t ex om normala luftmängder, 
forceringsdata för luftflöden, hur komfortgolvvärme används samt hur brukarstyrd 
solavskärmning används. Detta måste kompletteras. 

http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2013/06/Sveby_Energiavtal_12_version_1.0.pdf


  

 

Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att beskriva metodiken istället för att ange 
exakta algoritmer, för att skapa utrymme för kommersiella beräkningsprogram. 
 
Tappvarmvatten i bostäder 
Uppmätta värden måste i största möjliga utsträckning användas för verifiering.  
 
Sveriges Byggindustrier anser i princip att normalisering är bra men det finns vissa fallgropar. 
Att använda en schablon för varmvatten tar bort incitamentet för byggherrar att använda 
bästa tillgängliga teknik eftersom detta inte får genomslag i byggnadens (normaliserade) 
energiprestanda. I de fall energieffektiv teknik används bör uppmätta värden få användas 
om det kan påvisas att brukandet (antal boende och deras beteende) är ”normalt”. 
 
Normalisering av förnybar energi 
Sveriges Byggindustrier anser att beräkning och mätning av förnybar energi som alstras inom 
byggnadens tomt, förutom att reducera levererad energi, bör redovisas separat. Dels total 
förnybar energi, dels mängd som tillgodogörs inom fastigheten. 
 
Boverket bör också förtydliga ytterligare i vilken ordning avräkning av alstrad förnybar energi 
ska ske mot olika energiposter, t ex ”1. Uppvärmning, 2. Varmvatten, 3. Fastighetsel, osv” 
eller liknande, för att undvika missförstånd. Detta kommer att vara extra viktigt om en 
viktningsfaktor för el införs. Boverket bör dock först noga analysera hur olika inbördes 
ordning skulle styra med viktningsfaktorer för el.  
 
Sveriges Byggindustrier anser att energideklarationen bör användas för verifiering av 
byggnadens energiprestanda. Interimistiskt slutbesked bör utfördas till dess att 
energideklarationen inkommit till boverket och granskats av tillsynsansvarig dvs. 
kommunen. Detta bör fungera med dagens moderna diarieprogram. Annars måste 
kommunernas ärendehantering moderniseras och anpassas till att vi nu skriver 2016. 
 
Täthetsprovning kan vara bra som komplement till den beräkning som görs på relations-
handling.  
 
Alternativ normaliseringsmetod 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget till alternativ normaliseringsmetod. Det är 
positivt att Boverket inser att det är rimligare med en simulering där de olika indata inverkar 
gemensamt på resultatet, än att separat manuellt korrigera post för post. Summan av dessa 
manuella korrigeringar är inte likvärdigt med skillnaden i simuleringsresultat mellan 
simulering med normalt brukande med normalt klimat, och beräkning med uppmätt 
brukande med uppmätt klimat. 
 
Övergångsbestämmelser 
Med tanke på att det inte kommer att finnas någon övergångsperiod utan de nya reglerna 
kommer att gälla skarpt redan från 1 november 2016 är det extremt viktigt att inblandade 
aktörer, inklusive handläggare i kommunerna, får god information om de nya reglerna. 
 
8 Särskilda informationsinsatser 
Sveriges Byggindustrier anser som sagt att förslaget behöver omarbetas och att det därför 
inte är realistiskt att det träder i kraft den 1 november 2016. Om Boverket trots allt väljer att 
gå fram så snabbt med nya regler kommer det att vara extremt viktigt att inblandade 



  

 

aktörer, inklusive handläggare i kommunerna, får god information om de nya reglerna. Vi 
kan inte se hur de nya reglerna ska förmedlas till nyttjarna.  
 
Vi förstår att det är EU som vill att Sverige ska införa krav på normalisering och vi anser att 
det är bra. Det är dock dumt att stressa fram föreskrifter i en viktig fråga och krav på 
normalisering får inte ske på bekostnad av kravet på verifiering genom mätning. Vi anser att 
Sverige bör ansöka om respit hos Kommissionen med genomförandet av kraven på 
normalisering så att vi får tid att ta fram regler som inte stjälper energieffektiviserings-
arbetet i bygg- och fastighetssektorn. 
 
9 Alternativa lösningar 
Sveriges Byggindustrier delar Boverkets syn att användningen av Svebys metodik och värden 
för normalisering är det bästa alternativet, och anser att Boverket borde hänvisa till Sveby 
rakt av istället för att hänvisa i vissa fall och i andra ange egna siffror och metoder. 
 
Bilaga A Gränsdragningslista 
Sveriges Byggindustrier anser att gränsdragningslistan är informativ och bra. Listan bör dock 
kompletteras med information om uppvärmning av garageramp i enlighet med fråga och 
svar på Boverkets hemsida. (Sveby har inte heller med posten i sin gränsdragningslista.) 
 

Synpunkter på förslag till ändringar i CEX 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker ändringsförslagen med följande motivering: Sveriges 
Byggindustrier är kritiska till hur energideklarationerna fungerar idag och anser att de 
antingen bör förenklas och förbilligas avsevärt eller att kvaliteten måste höjas. Föreliggande 
förslag torde skapa förutsättningar för att kvaliteten höjs. 
 

Synpunkter på konsekvensutredning CEX 
Sveriges Byggindustrier noterar att det kommer att bli ett glapp mellan den 1 november och 
den 31 december 2016 då det är krav på att normalisering ska göras men ännu inte krav på 
att de certifierade experterna ska ha kännedom om detta.  
 
Synpunkter på remissförfarandet 
Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till att dessa, för byggbranschen mycket viktiga, 
föreskrifter remitteras under sommaren. Förslagen är tekniskt komplicerade och bedömning 
av dem kräver en ordentlig analys. Detta har inte kunnat ske på ett tillfredsställande sätt 
under den korta tid som stått till buds. 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till energi- och miljöchef  
Maria Brogren på maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se eller 0761-36 09 10.  
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 

 
 
 
Ola Månsson 
Verkställande direktör 

mailto:maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se


  

 

Bilaga 1. Svarsfil till remiss; Förslag till nya och 
ändrade föreskrifter och allmänna råd om 
energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 
1694/2016 
 
Svar mailas till remiss@boverket.se  
 
Datum 22 augusti 2016 
Remisslämnare Ola Månsson 
Organisation Sveriges Byggindustrier 
Kontaktperson Maria Brogren 
E-postadress maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se 
Adress Storgatan 19, Stockholm 

 
 
 
Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  
Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar X 
Avstyrker med motivering X 

 
 
 

Författning – 

BBR avsnitt 9,  
BBR avsnitt 6,  
BEN, CEX eller  
BED 

Paragraf/av
snitt 

 

Konsek
vens-
utredni
ng 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till 
ändring 

BBR avsnitt 9 9:2 s 16-17 Sveriges Byggindustrier ifrågasätter 
konsekvensutredningens slutsatser 
om att det särskilda energikravet 
(tillägget på 10 respektive 5 
kWh/m2,år) för så kallade student-
bostäder enbart motsvarar en 
förväntad högre tappvarmvatten-
energianvändning. Vi anser att 
Boverket bör göra en djupare analys 
av energianvändningen i dessa 
bostäder innan det särskilda kravet 
tas bort då Sveriges Byggindustrier 
anser att det finns andra faktorer som 
gör att energianvändningen blir högre 
för byggnader med studentbostäder 

 

mailto:remiss@boverket.se


 
 

 

  
 

eller motsvarande mindre lägenheter. 
Till exempel gäller andra 
förutsättningar för ventilation.  

BBR avsnitt 9 9:25, 3:e 
stycket 
”Verifiering 
av att kraven 
på 
byggnadens 
specifika 
energianvänd
ning är 
uppfyllda ska 
ske antingen 
genom 
beräkning 
vid 
färdigställan
de av 
byggnaden 
eller genom 
mätning i 
den färdiga 
byggnaden.” 

s 11-12 Sveriges Byggindustrier avstyrker 
förslaget att tillåta att verifiering av 
byggnaders energiprestanda får ske 
genom enbart en beräkning. Sveriges 
Byggindustrier anser att normaliserad 
specifik energianvändning ska 
verifieras genom mätning i den 
färdiga byggnaden för att säkerställa 
kvaliteten i utförande och 
byggnadens verkliga energiprestanda. 
Motiveringen i Boverkets 
konsekvensutredning är att ärenden 
snabbt ska kunna avslutas hos 
kommunerna. Interimistiska slut-
besked används idag i kommuner och 
det framgår inte av konsekvens-
utredningen varför detta skulle vara 
ett problem. EU-direktivet, som 
ligger till grund för Boverkets 
förslag, syftar till att förbättra 
byggnaders energiprestanda och 
torde väga tyngre än att underlätta 
kommunernas administration.  

”Verifiering av att 
kraven på byggnadens 
specifika 
energianvändning är 
uppfyllda ska ske 
antingen genom 
beräkning vid 
färdigställande av 
byggnaden eller 
genom mätning i den 
färdiga byggnaden.” 

BEN Kap 2, 3 §: 
”Inne-
temperatur 
ska sättas till 
22 °C”. 

s 12-13 Sveriges Byggindustrier anser att 
21 °C ska gälla som vald inne-
temperatur vid bestämning av 
byggnadens energianvändning vid 
normalt brukande genom beräkning. 
21 °C är den innetemperatur som 
fastighetsägaren normalt sett strävar 
efter att erbjuda i bostäder. I andra 
utrymmen, såsom lokaler, trapphus 
och källare tillhandahålls andra 
temperaturer vilket bör framgå i 
föreskriften. Dessutom bör 
temperaturen kompletteras med en 
decimal, dvs 21,0°C. 

Ändra 2 kap, 3 § 
Innetemperatur i 
bostäder ska sättas till 
22 21,0 °C. I övriga 
byggnader och 
utrymmen ska 
innetemperaturen 
bestämmas utifrån 
givna förutsättningar.  
 
 

 2 kap 4 §  Sveriges Byggindustrier tillstyrker 
förslaget, förutom närvarotid för 
skolor som ej är enligt Sveby. 

Välj data i enlighet 
med Sveby. 

 2 kap 5 §  Normalisering är bra, men det är 
beteendet som ska normaliseras, inte 
tekniken. Genom val av schabloner 
per kvm för varmvatten försvinner 
incitament för byggherrar att använda 
bra teknik. Verklig energianvändning 
består av flera komponenter; bl a 
vald teknik och brukarnas beteende. 
Tekniken ska inte ”normaliseras 

Sveriges 
Byggindustrier 
avstyrker förslaget och 
anser att Sveby bör 
följas. 



 
 

 

  
 

 
 
 

bort” vilket blir fallet i den metod 
som Boverket föreslår. 

 6 §  Det ska inte premieras att använda 
(för) mycket varmvatten från början 
och sedan återvinna värme. 

Bättre att ha en 
generell skrivning om 
att uppmätta värden, 
normaliserade för antal 
personer, får användas 
om man har någon typ 
av energibesparande 
utrustning, inte enbart 
återvinning.  

 7 §   Utred detta närmare, se 
ovan. 

 8 §   Utred detta närmare, se 
ovan. 

 3 kap 5-7 §§ 
 

 Sveriges Byggindustrier avstyrker 
förslaget. Dessa energiposter ska 
mätas separat, åtminstone i 
flerbostadshus och lokaler. Undantag 
kan ev göras för småhus. 

 

 12 §   Innetemperaturen bör 
sättas till 21,0 grader. 

 16 §   Stryk paragrafen 

 18 §  Tabellen medför att incitament för att 
använda innovativa lösningar tas 
bort. 

 

 21 §  Posterna ska mätas separat  
BED 4 § och 4a §  Ändringarna avstyrkes  

CEX    Tillstyrker utan 
kommentarer 
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