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Svensk Ventilations remissvar avseende Näringsdepartementets omarbetade EU-
direktiv om byggnaders energiprestanda m.m. PM II: förslag och bedömningar 
avseende nära-nollenergibyggnader 
 
Svensk Ventilation avstyrker remissen. Våra motiveringar följer nedan. 
 
 
Avsnitt 2 – Nationell handlingsplan för nära-nollenergibyggnader 
 
Enligt vårt synsätt har förslaget en alldeles för låg ambitionsnivå. Vi anser att bedömningen är felaktig i vad 
som är tekniskt och ekonomiskt motiverat. Tekniken att bygga energieffektivare finns redan, och flera 
byggherrar klarade redan 2010 de krav som föreslås gälla år 2021 - detta med god lönsamhet och hälsosamt 
inomhusklimat. 
 
Vi anser att myndigheterna redan nu borde bestämma att skärpta krav ska gälla från år 2015. Det finns annars 
en stor risk att en ”kontrollstation” 2015 bara gör att byggbranschen avvaktar. Dessutom leder kommunernas 
strävan mot hårdare energikrav vid markanvisning till divergerande nivåer, som motverkar den 
industrialisering av byggprocesserna som är allmänt önskad. Vi anser att Energimyndighetens föreslagna 
målnivåer borde gälla från 2015 i alla byggnader, dock med bibehållna tillägg för hygienluftflöden, se tabell. 
(Dessa tillägg är hälsomässigt nödvändiga för vissa typer av verksamheter.) 
 
Svensk Ventilations förslag 
baserat på remissens tabell a och 
tabell b ss 73-74  

Icke elvärmda kWh/m2, år Elvärmda kWh/m2, år 

Geografisk zon I II III I II III 

Bostäder, nya 75 65 55 50 40 30 

Bostäder, större renovering 105 90 75 70 55 40 

Lokaler, nya, grundvärde 70 60 50 50 40 30 

Lokaler, nya, högsta tillägg för 
hygienluftflöde* 

110× 
(qmedel-0,35)

90× 
 (qmedel-0,35)

70× 
 (qmedel-0,35)

65× 
 (qmedel-0,35) 

55× 
 (qmedel-0,35)

45× 
 (qmedel-0,35)

Lokaler, större renovering, 
grundvärde 

100 85 70 70 55 40 

Lokaler, större renovering, högsta 
tillägg för hygienluftflöde* 

110× 
 (qmedel-0,35)

90× 
 (qmedel-0,35)

70× 
 (qmedel-0,35)

65× 
 (qmedel-0,35) 

55× 
 (qmedel-0,35)

45× 
 (qmedel-0,35)

*tillägg då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade utrymmen. Där 
qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 
(l/s per m2) 

 



  2 (2) 

Skärpta krav skulle också sporra svensk byggindustri att stärka sin konkurrenskraft på exportmarknaderna, 
och därmed generera nya arbetstillfällen i Sverige. På motsvarande sätt kan naturligtvis skärpta krav i andra 
EU-länder stärka deras ställning, varvid Sveriges position försvagas. 
 
 
Avsnitt 3 – Ekonomiska konsekvenser av skärpta krav på energihushållning och krav på 
tillsyn och uppföljning, 3.1.2 Resultat av analyserna 
 
Framställningen på sidan 45 om negativa effekter med energieffektiva ventilationssystem, är missvisande 
och felaktig. Det finns olika typer av värmeväxlare. Med rätt installation, injustering och handhavande 
fungerar alla vanliga växlarprinciper, och med vissa växlarprinciper finns dessa risker inte ens i teorin. 
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