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Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus 

Dnr: 2860/2021 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss med 

diarienummer 2860/2021. 

 

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar och 4000 

bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten går 

tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och 

vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

 

HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt energi- och miljöarbete.  

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Mikael Rosén, mikael.rosen@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Nyhus 

Förbundsordförande  

HSB Riksförbund 
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ÖVERGRIPANDE 

HSB tillstyrker i huvudsak förslaget till föreskrifter och allmänna råd men med nedan stående 

kommentarer. 

HSB anser vidare att förslaget till ansökningsblankett i huvudsak är bra men även här med vissa 

kommentarer som framgår nedan. 

Kommentarer avseende bygglov 

I många kommuner är handläggningstiderna för bygglov mycket långa och med tanke på den 

relativt korta tiden som stödet finns tillgängligt anser HSB att till ansökan endast skall behöva 

bifogas förhandsbesked avseende bygglovspliktiga åtgärder. Risken bedöms annars vara mycket 

stor att antalet ansökningar kraftigt kommer att begränsas. 

Kommentarer avseende merkostnader 

HSB anser att det fortfarande är mycket otydligt vad som skall kunna vara stödberättigade 

kostnader och vad som avses med merkostnader. En tydlig vägledning från Boverket behöver 

därför skyndsamt tas fram. 

Kommentarer avseende primärenergital 

Av förslaget till författning, liksom i författningskommentarerna och i förslaget till 

ansökningsblankett, framgår att giltig energideklaration skall bifogas ansökan samt att 

energiprestanda i form av primärenergital skall redovisas. Primärenergitalet infördes i 

byggreglerna 1 juli 2017 och viktningsfaktorerna ändrades i samband med BBR29 i september 

2020. Det innebär att det finns ett antal giltiga energideklarationer med de äldre 

viktningsfaktorerna. 

HSB anser att det fortfarande är otydligt huruvida dessa deklarationer måste räknas om till 

BBR29 eller om det angivna primärenergitalet beräknat enligt BBR25 kan användas för att 

avgöra om man ligger över gränsen på 100 kWh/m2 och år samt i beräkningarna avseende 

energibesparing. 

Konsekvensen för ett stort antal bostadsrättsföreningar, om man skulle vara tvungen att räkna 

om med nya viktningsfaktorer är en stor merkostnad för de projekt man sedan avser att söka 

stöd för. I vår förvaltning har vi ett stort antal föreningar som har relativt många byggnader. För 

en förening som har 15 byggnader kan det innebära att 15 energideklarationer måste räknas om 

med nya viktningsfaktorer. Dessutom skall det sedan göras 15 ansökningar om stöd. Det senare 

har vi i sig inga synpunkter på eftersom energideklarationerna är på byggnadsnivå men det förra 

innebär en ökad administrativ kostnad, som ej är stödberättigad. Se dock även kommentarer 

nedan avseende ansökningsblanketten. 

HSB anser därmed att om den giltiga energideklarationen är utfärdad med de äldre 

viktningsfaktorerna skall dessa kunna användas för att avgöra om man kan få stöd eller inte 

alternativt att man tar fram ett beräkningsverktyg där man snabbt och enkelt kan omvandla äldre 

siffror till BBR29. Om deklarationen är utfärdad med de nya viktningsfaktorerna används 

istället dessa i beräkningarna. Tydlig vägledning i dessa frågor måste skyndsamt tas fram av 

Boverket. 



 

  3 (3) 

 

 

 

Om man har en äldre energideklaration, om än giltig, där energiprestandan är angiven som 

specifik energianvändning och inte som ett primärenergital har vi inga synpunkter på krav att 

räkna om till PET. Det kan dessutom vara väl motiverat då energiprestandan kan ha ändrats en 

del sedan utfärdandet. 

Kommentarer avseende förslaget till ansökningsblankett 

HSB anser att förslaget på ansökningsblankett i huvudsak är bra men att den borde kunna 

kortas ner en del. Många uppgifter skall anges flera gånger i blanketten och en del uppgifter 

som skall anges finns även med i underlag som skall bifogas, exempelvis uppgifter från giltig 

energideklaration, såsom Atemp, Energideklarations-id och Byggnads-id. 

I avsnitt ”8. Uppgifter om åtgärden” skall åtgärder beskrivas för att sedan i avsnitt ”9. 

Kostnader och sökt stöd” beskrivas igen. I avsnitt ”7. Uppgifter om byggnaden” skall i tabellen 

längst ner redovisas beräknad förändring i byggnadens energianvändning. Detta skall sedan 

även redovisas för respektive åtgärd i avsnitt ”9. Kostnader och sökt stöd”. Detta känns 

omotiverat krångligt. 

HSB anser att om stödet skall få det genomslag som önskas måste den administrativa bördan 

för sökanden vara så låg som möjligt. Om inte riskerar man att tröskeln för att söka stödet blir 

för hög. 

Blanketten är också tydligt utformad för att sökanden bara har en byggnad. Som nämndes 

tidigare har vi i vår förvaltning ofta bostadsrättsföreningar med ett flertal byggnader. Ett projekt 

kommer i sådana fall att genomföras i en förening men i många byggnader och vi hoppas 

därmed att det kommer att finnas möjlighet i ansökningsförfarandet att bara behöva ange 

exempelvis uppgifterna i avsnitt 1-6 samt 10-12 endast en gång och inte för varje byggnad som 

projektet omfattar. 

 


