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Inledning 
HSB är en kooperativ bostadsorganisation som förvaltar 360 000 lägenheter och årligen bygger ca 2000 nya lägenheter. HSB har 3500 anställda 

och det finns ett stort kunnande kring byggande, boendets miljö och teknisk förvaltning av fastigheter. Energifrågor är mycket viktiga för HSB:s 

medlemmar, dels eftersom energi står för en betydande del av boendekostnaden men också för att systemen för energiförsörjning i fastigheterna 

är viktiga för att erhålla en god innemiljö.  

 

HSB har getts tillfälle att yttra sig om förändringarna i föreskrifterna om energideklarationerna. HSB tar även tillfället i akt och framför en del 

andra synpunkter på energideklarationssystemet med anledning av organisationens breda erfarenheter kring utförandet av energideklarationer. 

 

 
Föreskrift 

§ 

Konsekvensutredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

 

§ 7a  HSB tillstyrker energiklasserna enligt Boverkets 

förslag. Vissa byggnader kommer dock att få 

ändrad energiklass på grund av ändringen från 

specifik energianvändning till primärenergital. 

HSB anser att det i sammanfattningen tydligt 

måste framgå vad byggnadens energiprestanda 

är i förhållande till liknande byggnader. 

 

Bilaga 2  Boverket anger i konsekvensutredningen att det 

kan finnas ett behov av att komplettera 

energideklarationen med information om 

levererad energi eftersom detta generellt är 

lättare att relatera till som konsument. HSB 

tillstyrker detta och anser därför att det är viktigt 

 



 

att både primärenergital och specifik 

energianvändning finns med på 

sammanfattningen. Detta är att föredra ur ett 

konsumentperspektiv då primärenergitalet inte 

speglar den levererade energin.  

 

Övrigt  HSB anser att sammanfattningen bör vara 

möjlig att redovisa digitalt. 

 

Övrigt   HSB anser att uppgifter om IMD varmvatten 

och IMD värme bör finnas med i 

deklarationsformuläret.  

 

Övrigt   HSB anser att energideklarationsformuläret bör 

utvecklas med avseende på normalisering för att 

underlätta förståelse och användning. T e x 

genom två kolumner: En kolumn med 

avlästa/fördelade faktiska värden som känns 

igen av fastighetsägaren och en kolumn med 

normaliserade värden enligt BEN avseende 

normalt brukande, tappvarmvatten, geografiska 

justeringsfaktorer etc. HSB ser gärna att 

Boverket bjuder in branschen för att diskutera 

denna utveckling. 

 

 

Övrigt  HSB anser att energideklarationerna håller 

väldigt olika kvalitet. HSB anser att det till stor 

del beror på att kompetensen på de personer 

som utför energideklarationerna är mycket 

 



 

 

ojämn. HSB anser att Boverket bör se över 

regelverket samt dess applicering kring 

certifiering av energiexperter för att öka 

kvaliteten på energideklarationerna generellt. 

Övrigt  HSB anser att Boverket bör rikta specifika 

informationsinsatser mot energiexperter, 

konsulter, byggnadsägare och fastighetsmäklare 

med flera gällande det nya sättet att beräkna 

energianvändning i energideklarationerna. Det 

nya sättet att beräkna energiprestanda är mer 

komplext att förstå. 

 


