
 

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, dnr: 119/2020 
 

Svar mailas till remiss@boverket.se  

 

Datum 2019-09-18 

Remisslämnare Tommy Lenberg 

Organisation Byggherrarna 

Kontaktperson Tommy Lenberg 

E-postadress Tommy.lenberg@byggherre.se 

Adress Drottninggatan 33, 2tr, 112 51 Stockholm 
 

 

 

Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  

Tillstyrker utan kommentar  

Tillstyrker med kommentar X 

Avstyrker med motivering  

 

  

mailto:remiss@boverket.se


 

 

Föreskrift § 

Allm råd 

Konsekvensutredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

  Det är värdefullt att de föreslagna föreskrifterna 

och allmänna råden preciserar hur bestämning 

av nominell effekt ska göras samt hur en 

bedömning av systemets verkningsgrad får 

göras. 

 

  Det är olyckligt att reglerna för 

energideklarationer måste läsas på flera ställen. 

Dels i förordningen om energideklaration för 

byggnader, dels i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2007:4) om energideklaration för 

byggnader. I samband med arbetet med 

”Möjligheternas byggregler” bör det 

eftersträvas att regler, om till exempel 

energideklarationer, i största möjliga 

utsträckning ska kunna läsas på endast ett ställe. 

 

Undantag från skyldighet att 

inspektera vissa 

uppvärmnings- och 

luftkonditioneringssystem,  

3 a § 

 

 Boverket bör överväga att komplettera stycket 3 

a §, med en hänvisning till 8 a § i ”Förordning 

(2006:1592) om energideklaration för 

byggnader”, så att det framgår att det förutom 

avtal om energiprestanda också finns andra 

undantag från inspektionsskyldigheten. 

Kompletterande text ”Ytterligare möjliga 

undantag från inspektions-skyldigheten 

framgår av 8 a § i ”Förordning 

(2006:1592) om energideklaration för 

byggnader”. 

Alternativt, ändra rubriken till  

”Undantag från skyldigheten att 

inspektera vissa uppvärmnings- och luft-

konditioneringssystem som omfattas av 

avtal om energiprestanda.” 

 

Inspektion av 

uppvärmnings- och 

 Lydelsen i 4 b § ”Allmänt råd” kan misstolkas 

så att alla listade punkter måste vara uppfyllda 

för att bestämma nominella effekten. 

”…Nominell effekt hos ett 

uppvärmningssystem eller kombinerat 

rumsuppvärmnings- och ventilations-



 

Föreskrift § 

Allm råd 

Konsekvensutredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

luftkonditioneringssystem,  

4 b § 

 

system kan bestämmas utifrån ”ett eller 

flera av följande” 

4 b § sista stycket  Beträffande sista stycket 4 b § om 

tillämpningen av begreppet värmegenerator. 

Fjärrvärmecentraler som inte ligger i en 

byggnad kan inte anses vara en del av 

byggnaden.  

 

Boverket behöver därför förtydliga att en 

fjärrvärmecentral ska vara placerad i aktuell 

byggnad för att den ska betraktas som 

värmegenerator och därmed innefattas av krav 

på inspektion, samt att byggnadsexterna 

fjärrvärmecentraler därmed ej omfattas. 

”I fråga om fjärrvärme-anslutna 

byggnader ska en byggnads interna 

fjärrvärme-central anses utgöra värme-

generatorn vid tillämpning av 9 § lagen 

(2006:985) om energideklaration för 

byggnader.” 

 

 


