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utredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

 5:2522 

Boendesprinkler 

 HSB tillstyrker förslaget att ändra 

hänvisningarna till SS-EN 16925 och 

de förslagna till förtydligandena och 

kompletteringarna.  

 

 

 

HSB anser att de standarder som 

författningar hänvisar till ska vara fritt 

tillgängliga för byggsektorns aktörer. 

 

Tabell 9.2b 

Viktningsfaktorer 

  HSB tillstyrker förslaget på 

viktningsfaktorer. 

 

HSB anser att förslaget om 

viktningsfaktorer är ett steg i rätt 

riktning för ökad teknikneutralitet 

mellan hållbara uppvärmningssystem, 

som inte är fossilbaserade och som 

beaktar effektutmaningen. 

 

HSB anser dock att viktningsfaktorer 

inte är tillräckligt för att åstadkomma 

den eftersträvade teknikneutraliteten. 

 

 

 

HSB anser att Boverket bör ges i 

uppdrag att löpande bevaka 

viktningsfaktorerna så att de har en 

relevans gentemot miljöbelastningen 

hos de olika energibärarna. Framtida 

förändringar i fjärrvärme-, fjärrkyla- 

och el-mixar blir nödvändiga att 

eventuellt justera för. 

 

HSB anser att för att de föreslagna 

viktningsfaktorerna ska få ett neutralt 

utfall mellan fjärrvärme och 

värmepumpar behövs en 

kompletterande bestämmelse om att 

värmepumpar vid beräkning av 

byggnaders energiprestanda ska 



 

 
 

 

 

använda maximalt samma faktor för 

verkningsgraden (SCOP) som 

Boverket utgått från i sina 

beräkningar, dvs 2,6. Detta motsvarar 

även viktningens relation mellan 

fjärrvärme och värmepump. 

 

De idag projekterade SCOP-värdena 

för värmepumpar ligger i många fall 

betydligt högre och skulle utan en 

sådan bestämmelse fortsatt få 

byggnader med värmepumpar att 

framstå som mer energieffektiva än de 

med fjärrvärme, trotts att byggnaden 

har lika stora värmeförluster. 

 
En sådan begränsning för 

värmepumpar kan även motiveras av 

att Boverket i sin beräkning av 

primärenergifaktor för fjärrvärmen 

frångått Miljöfaktabokens värdering 

av sekundära resurser såsom hushålls-

avfall och skogsrester och åsatt dessa 

högre värden.  

 

 



 

9.12 Definitioner  

Byggnadens 

energianvändning 

  Definitionen på byggnadens 

energianvändning är enligt Boverkets 

förslag även fortsättningsvis levererad 

energi (oftast benämnd köpt energi).  

 

HSB anser att använd energi är en 

bättre definition (systemgräns), men 

godtar förändringen med viktnings-

faktorer enligt ovan, detta i och med att 

Boverket fått i uppdrag att utreda 

kompletterande krav för använd 

energi. 

 

HSB vill trycka på vikten av att 

involvera branschaktörer tidigt under 

ovan nämnd utredning. 

 

HSB har som ambition från och med 

2019 att i all nyproduktion installera 

solel för att minska mängden köpt el 

för framförallt fastighetsel (och även 

hushållsel) och ser solel som en viktig 

del i byggnadsbeståndets klimat-

omställning och därmed bör kunna 

räknas av från byggnadens 

fastighetselanvändning. 

HSB anser att Boverket ska ges i 

uppdrag att utreda hur solel och annan 

förnybar energi kan uppmuntras i 

byggreglerna och att skilja på 

huruvida den producerade elen 

används för fastighetsel eller el till 

uppvärmning.  

 



 

HSB anser samtidigt att det finns 

utmaningar med att byggnader med 

solel alstrad i byggnaden eller på dess 

tomt och vilken kan användas till 

byggnadens uppvärmning inte behöver 

räknas in i byggnadens energi-

användning. Detta bidrar inte till 

teknikneutralitet och gynnar i praktiken 

värmepumpslösningar, vilka ger större 

avsättning lokalt för solelen än ett 

system med fjärrvärme. Därmed finns 

risk att byggnader med solel 

tillsammans med värmepump byggs 

med sämre klimatskärm. 

 
Tabell 9:2a  

Högsta tillåtna 

primärenergital 

  HSB anser att den föreslagna nivån på 

högsta tillåtna primärenergitalet för 

flerbostadshus behöver skärpas något.  

 

Analyser visar att förslaget skulle 

medföra sänkta energikrav (ökade 

värmeförluster) jämfört med gällande 

BBR, medan utveckling av teknik och 

kunnande snarare motiverar en 

skärpning. Att tillåta högre 

energianvändning/värmeförluster 

sänder fel signaler till branschen där 

HSB anser att nivån på högsta tillåtna 

primärenergitalet för flerbostadshus 

ska skärpas något. 

 

HSB anser att Boverket bör utreda 

möjligheten att ersätta Um-kravet och 

kravet på max installerad eleffekt med 

exempelvis ett värmeförlusttal (VFT) 

vid dimensionerande utetemperatur. 

 

Vi befinner oss i en klimatkris och 

behöver hushålla med energiresurser. 



 

många aktörer arbetat aktivt under lång 

tid för att minska energianvändningen.  

 

HSB tillstyrker att ventilations-

tillägget skärps och uppdateras med 

hänsyn till att värmeåtervinningen ökat 

över tid.  

 

 

 

 

Detta gäller även värme producerad 

med förnybara bränslen, vilket är en 

knapp resurs och i allt större 

utsträckning kommer efterfrågas som 

ersättning för fossila bränslen. 

 

9.2 b 

Viktningsfaktorerna 

olja och gas 

   HSB anser att det är av stor vikt fasa 

ut uppvärmning med fossila bränslen. 

Viktningsfaktorerna för olja och gas 

bör därför vara högre än 1,8. 

 Tabell 9:95 

Värden som ska 

eftersträvas på 

SFP/SFPv 

 HSB tillstyrker skärpningen gällande 

effektiv elanvändning för ventilations-

systemet. Att ytterligare skärpa SFP-

värden kan dock var kostsamt m.h.t. att 

storleken på fläktrum ökar med större 

ventilationsaggregat. 

 

 

Ändring av 

byggnader 

  HSB tillstyrker Boverkets bedömning 

att det finns ett behov av att se över 

ändringsreglerna. 

 

 

HSB anser att Boverket ska ges i 

uppdrag att utreda hur krav vid 

ändring kan separeras från kraven på 

nybyggnad. 



 

HSB anser att krav på befintliga 

byggnader vid ändring tydligare 

behöver separeras från nybyggnads-

kraven. Äldre byggnader har i regel 

inte samma förutsättningar som 

byggnader som i förväg är 

konstruerade för att klara dessa krav på 

energiprestanda.  

 

  

Tillsyn och kontroll   HSB anser att tillsynen gällande 

verifieringen bör förstärkas, också för 

att kraven ska vara rättvisa. Det behövs 

även bättre granskningshjälpmedel för 

byggnadsnämnderna. Idag sker 

bedömningen på olika sätt i 

kommunernas byggnadsnämnder. 

 

 

Övriga 

kommentarer 

  HSB anser att Boverket bör ges ett 

större ansvar för att energiberäkningar 

och energideklarationer ska vara 

transparenta och möjliga att granska 

vad gäller in- och utdata och ge bättre 

underlag för uppföljning av färdiga 

projekt, främst mellan entreprenör och 

beställare.  

 

Boverkets förslag från hösten 2017 

om att kontrollen av utfallet av nya 

byggnaders energiprestanda skulle 

flyttas över till Boverket och energi-

deklarationssystemet bör utredas 

närmare. 

 



 

HSB anser att Boverket behöver 

vidareutveckla sitt arbete att i 

föreskrifter BEN förtydliga 

förutsättningar för beräkning, mätning 

och normalisering. 

 

 

 

 

 

 

 


