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REMISSVAR: FÖRSLAG TILL ÄNDRING I 

FÖRORDNINGEN (2006:1592) OM ENERGI-

DEKLARATION FÖR BYGGNADER NÄR DET GÄLLER 

OBEROENDE EXPERTER 

Dnr I2020/00628/E 

 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian Förslag 

till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller 

oberoende experter. 

 

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av nära 650 000 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 energieffektiviseringsarbete. 

 

HSB lämnar synpunkter på de förlag som har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet. 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Magnus Ulaner, miljöchef, HSB Riksförbund, 

magnus.ulaner@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anders Lago 

Förbundsordförande 

HSB Riksförbund 
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HSB:s synpunkter 

 
HSB ser mycket positivt på att regeringen anser att fastighetsägare ska kunna ha egna anställda 

energiexperter som gör företagets energideklarationer. Detta för att energideklarationer skulle 

kunna bli mer kostnadseffektiva och att fler och bättre åtgärdsförslag skulle kunna lämnas om 

en expert med god kännedom om byggnaden får göra energideklarationen. 

 

HSB tillstyrker därmed föreslagen ändring av 10 § i förordningen (2006:1592) om 

energideklaration för byggnader att om den oberoende experten är anställd hos den som har en 

skyldighet att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll, ska detta 

framgå av deklarationen eller protokollet. 

 

HSB tillstyrker att författningsändringen träder i kraft den 15 maj 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


