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Nationell strategi för lågenergibyggnader 
 
Svensk Ventilation, som är en branschorganisation för tillverkare och installatörer av ventilation, 
har ombetts inkomma med synpunkter på förslag till nationell strategi för lågenergibyggnader 
(NNE-byggnader).  
 
Sverige är världsledande när det gäller ventilation med värmeåtervinning. Fyra av världens sex 
största företag har sin hemvist i Sverige.    
 
Svensk Ventilation instämmer i huvudsak i de ambitioner, målsättningar och slutsatser som kommit 
till uttryck i förslaget till nationell strategi för NNE-byggnader. Vi vill särskilt framhålla betydelsen 
av att; 
 
 strategin väsentligt ska bidra till att nå de samhälliga energi- och klimatmålen och att siktet 

redan från början är inställt på en halvering av energiförbrukningen till 2050 
 

 kraven på byggnaders specifika energianvändning väsentligt skärps för såväl ny som 
ombyggnad med en tydlig framförhållning och tydliga etappmål för att branschen ska hinna 
anpassa sig 
 

 kraven bör gälla oberoende av energislag och vara generellt utformade för att inte förhindra 
utveckling av ny teknik  
 

 ekonomiska styrmedel på marknadsmässig grund införs - vi förordar i första hand statliga 
lånegarantier och/eller spillvärmecertifikat . 

 
 hyreslagstiftningen ändras så att installation av balanserad ventilation med värmeåtervinning 

– som ger betydande energibesparingar - men också avsevärt förbättrat inomhusklimat - 
betraktas som en standardhöjande åtgärd   

 
Bidra till att nå samhälliga klimat- och energimål 
 
Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. 
Om detta inte sker kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora viktiga funktioner. 
Samtidigt har Sverige åtagit sig att halvera energianvändningen fram till 2050. Att minska 
användningen av energi är samtidigt det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av 
växthusgaser. 
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Byggnader står för ca 35 procent av vår totala energianvändning, vilket motsvarar 143 TWh och 10 
procent av koldioxidutsläppen. 85 procent av all energi som en byggnad förbrukar under sin livstid 
används för driften. Bara15% förbrukas vid själva byggnationen - därför är det viktigt att fokusera 
på en låg energianvändning under byggnadens livstid. Den stora potentialen för 
energieffektivisering finns i det befintliga beståndet. Om vi ska nå målet att halvera 
energianvändningen, måste det ske en halvering av energianvändningen i 15 miljoner kvm byggyta 
varje år fram till 2050. Det ska jämföras med de 3 milj kvm, som vi bygger nytt varje år. 70% av 
alla hus 2050 är dessutom redan byggda idag. Så även om vi bara skulle bygga NNE-byggnader 
fram till dess skulle det långtifrån räcka för att nå målet.  
 
Skärpta krav på byggnaders specifika energianvändning 
 
Dagens krav på energianvändning bör ändras från 110 kWh till 70 kWh/m2 och år (klimatzon III) 
för bostäder. För lokaler bör kraven skärpas från ca 100 kWh/m2 till 70 kWh/m2 och år (klimatzon 
III). För hus med direktverkande el bör kraven skärpas från 55 kWh/m2 och år till 45 kWh/m2. 
Dessa krav bör gälla fr o m 2012. Fler klimatzoner bör införas.  
 
Det borde finnas en tydlig uppdelning på energianvändningsområden uppvärmning, varmvatten 
resp hushållsel. Att använda begreppet använd energi istället för köpt mängd energi skulle också 
öka tydligheten och möjligheten till påverkan genom olika energislag eller andra tekniska lösningar.  
 
Kommande mål för energianvändning som ska gälla från 2018/2020 enligt EPBD2, bör formuleras 
minst fem år innan de träder i kraft för att möjliggöra för byggindustrin att ställa om sina processer. 
Kravet på energianvändning för NNE-byggnader bör ligga på 45 kWh/år per år för såväl bostäder 
som lokaler, exkl hushålls el och olika verksamheters egen energianvändning. Det bör träda i kraft 
redan från 2016 för att Sverige ska ligga före i utvecklingen och därmed vinna konkurrensfördelar 
på exportmarknaderna.   
 
Det är av största vikt att säkerställa ett gott inomhusklimat. Det finns sannolikt ett behov av 
att öka de tillförda luftmängderna på grund av att de nya täta byggnaderna har ett 
mindre luftläckage.  
 
Prioritering m h t insats effekt 
 
Prioriteringen bör med hänsyn till insats/effekt vara: 

1. Mycket energieffektiva installationer 
2. Mycket energieffektivt klimatskal 
3. En stor andel av den energi som behövs skall vara 

förnyelsebar 
 
Ökad kostnad för materialanvändning  
 
Påstående (sid 11) att ”En ökad kostnad för materialanvändning (främst isolering) kompenseras av 
att enklare tekniska system kan användas” stämmer bra för värmesystem men inte för 
ventilationssystem.     
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Energislag 
 
Att utgå ifrån byggnadens energibehov och tillförselsystemets effektivitet som ett sammanhållet 
system kan vara rätt utifrån en given tidpunkt, men tar inte i beaktande den pågående utvecklingen 
av produktions- och distributionsformer för de olika energislagen. Den minskade tillgången på 
fossila råvaror kommer att öka efterfrågan på mer miljövänliga alternativ vilket i sin tur kommer att 
intensifiera utvecklingen av produktionsteknik och ge en utökad produktionskapacitet. Byggnadens 
energieffektivitet bestäms för en tid av 40-50 år medan tillförselsystemens effektivitet för 
närvarande genomgår kraftfulla förändringar som är svåra att till fullo överblicka. Ett flexibelt 
energisystem i byggnaden ger fastighetsägaren stora möjligheter att med enkla medel anpassa 
byggnaden till nya eller andra energibärare.      
 
Byggnadens energieffektivitet liksom val av energislag och tillförselsystem är viktiga men inte får 
blandas ihop. Kraven bör därför gälla oberoende av energislag.  
 
Ekonomiska styrmedel 
 
Om investeringar i energieffektiviserande åtgärder i bostäder verkligen ska komma igång – måste 
det också till ekonomiska styrmedel.  Ett effektiv marknadsmässig lösning skulle vara att införa 
spillvärmecertifikat med motsvarande konstruktion som elcertifikaten. Låt energibolagen köpa 
spillvärmecertifikat från bostadsbolag när dessa investerar i åtgärder som minskar förbrukningen av 
värme. På så sätt kan en del av investeringen finansieras via energitaxorna.  
 
Ett av de största hindren för att halvera energianvändningen i bostäder – är konstruktionen på dagens 
fjärrvärmetaxor – som måste ändras. Den stora fasta delen i taxorna gör det olönsamt att spara energi. I 
Uppsala har man helt rörlig fjärrvärmetaxa.   
           
Deklarationer och klassning 
 
Energideklarationer och energiklassning kan bli goda styrmedel mot energieffektivare byggnader 
förutsatt att de är rätt utformade. Tyvärr är dagens utformning ett totalt misslyckande. Endast 
hälften av de inkomna deklarationerna innehåller några rekommenderade förbättringsåtgärder. 
Många av dessa utgör endast råd. 
 
Vår uppfattning är att energideklaration och energiklassning bör sammanföras och deklarationen 
redovisa vilka åtgärder som stegvis innebär förbättrade klassningsnivåer upp till en klass 
motsvarande gällande miniminorm. 
 
Anders Asp 
VD 
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