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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att belysa och utvärdera rådande energistyrmedel för 
tillsynsarbetet beträffande energiverifieringen för byggnader. Verifieringen är 
hänvisat att utföras av respektive kommun. 
Energiverifieringen skall visa en byggnads verkliga energianvändning. Den 
skall samtidigt bekräfta eller dementera att byggnaden klarar de krav som ställs 
i BBR. Verifieringen är det andra av två steg i säkerställandet av att 
energikravens fullföljning. 
 
Huruvida utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas är ett politiskt högt 
prioriterat ämne. Till följd har arbetet från Europaparlamentets och rådets 
direktiv medfört en rad åtgärder rörande energiverifieringen av byggnader. 
Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader är en av dessa och är 
tänkt att fungera som verifiering av byggnaders energiprestanda.  
 
Bland de få utredningar som publicerats rörande kommunernas arbete med 
energiverifieringen framgår bristfälliga arbetsrutiner och undermåttliga 
verifieringsfrekvenser. 
Denna studie inleds med en bakgrundsbeskrivning som lyfter ändringar i BBR 
genomförda 2006 då energiverifieringen infördes. Vidare presenteras resultatet 
av Boverkets utredning (2009) beträffande det bristfälliga arbetet med 
energiverifieringen.   
 
Studien grundar sig på en enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga 
kommuner. Resultatet av undersökningen visar starka indikationer på att största 
delen av Sveriges kommuner helt saknar rutiner kring energiverifieringen, en 
parallell intervjustudie bekräftar dessa indikationer. Under denna studie har 
även, till resultatet, bekräftande forskning från Sveriges länsstyrelser 
publicerats.   
Rapporten presenterar en överblick av Sveriges kommuner i arbetet kring 
energihushållning. 
 
Ur analysen och diskussionen utarbetas åtgärdsförslag och slutsatser kring 
problematiken med avseende på energiverifieringen.   
Slutsatserna behandlar bland annat Boverkets arbete med databasen (Gripen) 
och övergripande förslag till ändringar i energiverifieringsprocessen. 
Kunskapsbristen bland allmänhet och myndighet betraktas vara största 
anledningen till problemet.  
 
 
Nyckelord: Energiverifiering, Energideklaration, Energiberäkning, Boverket, 
Byggnadsnämnden. 
  



Abstract 
 
This study aims to highlight and evaluate current energy policy instruments for 
supervising the work on energy verification of buildings. The verification is 
directed to be performed by each municipality.  
Energy verification is aimed to present a buildings real energy use. It will also 
confirm or deny that the building meets the requirements in the National Board 
of Housing’s building regulations (BBR). Verification is the second of two steps 
in ensuring that the claims are fully tracked.  
 
The work regarding reduction of greenhouse gas emissions is a political topic 
of high significance. As a result, the work of the European Parliament and of 
the Council led to a series of measures on energy verification of buildings. The 
Act (2006: 985) energy certification of buildings is one of these and is meant to 
serve as verification of energy performance of buildings.  
 
Among the few studies published on the municipalities' work regarding energy 
verification, show deficient work practices and low verification frequencies. 
The study begins with a description of the background that highlights changes 
in BBR completed in 2006, when energy verification was introduced. 
Additionally, the study presents the results of the county administrative board's 
investigation (2009) concerning the deficient work on energy verification. 
 
The study is based on the results of a survey sent to all of the Swedish 
municipalities. The results of the survey show strong indications that most of 
the municipalities are lacking routines for energy verification, a parallel 
interview confirms these indications. During the study, confirmatory research 
from Sweden's county administrative boards was published, further confirming 
the results of the survey. The report presents an overview of the municipalities 
work regarding energy conservation.  
 
From the analysis and discussion, action proposals are elaborated and 
conclusions concerning the problems with regard to energy verification are 
presented. The conclusions includes the national board of housing's work 
regarding the database (Gripen) and overall proposals for changes in the energy 
audit process. The lack of knowledge among the public and government are 
considered to be main reason for the problem. 
 
Keywords: Energy verification, Energy performance, Energy calculation, the 
National Board of Housing, Building committee. 
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Nomenklatur 
 
Energiprestanda - Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går 
åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens 
fastighetsel. Energiprestandan uttrycks i enheten kWh/m2 och år och mäts 
lämpligen under en 12-månaders period.  
 
Normalår – Ett medelvärde av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en 
längre tidsperiod (t.ex. 30 år). 
 
Normalårskorrigering - En korrigering av byggnadens energianvändning 
utifrån skillnaden mellan klimatet under ett normalår och det verkliga klimatet 
under den tidsperiod då energimätningen utfördes. 
 
Energiberäkning - En beräkning på byggnadens förväntade energibehov. 
 
Energiverifiering - En mätning av byggnadens energiprestanda. Utförs 
lämpligen efter ett till två år och används i syfte att kontrollera byggnadens 
energiförbrukning gentemot kraven. 
 
Energimätning - En mätning av byggnadens energiförbrukning.  
 
Energiexpert - Sakkunnig kring energianvändning i byggnader. En person 
med relevant erfarenhet och är certifierad av Swedac. Endast en energiexpert 
får utföra energideklarationen. 
 
Klimatzon - Indelning av Sverige i geografiska zoner för att ge mer rättvisa 
krav förhållanden till klimatskillnader som råder i landet. 
 
Interimistiskt slutbesked – Ett tillfälligt slutbesked som utfärdas då det 
föreligger en eller flera, ej försumbara, åtgärder som vid ett senare tillfälle 
behöver kontrolleras.  
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1 Inledning 

Klimatförändringen är inte en fråga om när eller hur, utan ett högaktuellt ämne 
för oss just nu och kommande generationer. Globala insatser har på senare år 
lett utvecklingen framåt men målen är ännu inte inom räckhåll 
(Naturvårdsverket, 2016). Byggsektorn är onekligen en av de största bidragarna 
till koldioxidutsläppen och har sedan mitten av århundradet följt en 
nedåtgående trend i Sverige (Energimyndigheten, 2015). Dock återstår mycket 
arbete och Sverige har till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/01/EG, infört regler och krav på byggnaders energiprestanda. 
Energimätningen och energiverifieringen är två utav dessa.   
 
Vi kommer i denna studie att utvärdera arbetet kring energiverifieringen samt 
avgöra om den uppfyller sitt syfte. Vi vill med studien undersöka, belysa och 
eventuellt förbättra de energistyrmedel som rör energiverifieringen. Till följd 
av dagens klimatsituation, har vi varken tid eller råd att införa handlingslösa 
lagar. Det är därför av högsta vikt att lagarna får slagkraft i energifrågan.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Reglerna för energihushållning i Sverige för byggnader har utvecklats sedan 
BABS (1950), Svensk byggnorm (1975) via Nybyggnadsregler (1988) och 
numera Boverkets byggregler (BBR 1993 - 2016) i takt med lag och 
förordningsförändringar (Boverket, 2009b). 
Den senaste större principiella reformen i energihushållningskraven tillkom 
BBR i 2006, då ett generellt krav på specifik energianvändning lanserades. 
Boverkets ändrade krav medförde införandet av kraven på specifik 
energianvändning (kWh/m2 och år) (BFS 2006:12). 
En stor anledning till kravändringen var i syfte att på ett lättare sätt både 
beräkna byggnaders energiförbrukning, innan uppförandet, men även att 
underlätta verifieringen av den verkliga energianvändningen när byggnaden 
tagits i bruk. Förändring innebar ingen åtstramning av nivån på energikravet 
utan medförde ett säkrare sätt att verifiera att byggnaden uppnår de uppsatta 
kravnivåerna. Reglerna om specifik energianvändning i byggnader som 
infördes 2006 avser tillförd energimängd för normalt brukande av byggnaden. 
Kravet på gällande värmeisolering är formulerat som högsta tillåtna 
värmegenomgångkoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter 
byggnaden (klimatskalet). Detta krav är väldigt svårkontrollerat i efterhand och 
om det missköts blir följden att specifika energianvändningen ökar (Boverket, 
2009b).  
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Det allmänna rådet gällande energiberäkningen som stod i BBR 2006 lyder 
enligt följande;  

Vid beräkning av byggnadens förväntade specifika 
energianvändning bör lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så 
att kravet på byggnadens specifika energianvändning uppfylls när 
byggnaden tagits i bruk. Beräkningar bör utföras med 
utgångspunkt i aktuell inne- och utetemperatur, normalt brukande 
av tappvarmvatten och vädring. (BFS 2006:12) 

  
Kravnivåerna på byggnadens specifika energianvändning är anpassad efter var 
i landet byggnaden är belägen. När reglerna om specifik energianvändning 
implementerades år 2006 fanns det två klimatzoner. 
År 2009 utökades det till tre och sedan mars i år, 2016, 
finns det fyra klimatzoner.   
Klimatzonernas funktion är att likställa kraven och 
anpassa dessa efter geografiska försättningar. Då 
Sverige i geografisk utformning är stort och avlångt 
hade det annars blivit en påtaglig orättvisa om kraven 
var samma i hela landet (Boverket, 2009b). 
 
Verifieringen av den verkliga energianvändningen är 
något som Boverket förespråkar redan år 2006, när 
reglerna kring specifik energianvändning infördes. 
BBR fastlägger i föreskriftsform en precisering av de 
värden som skall uppnås i den färdiga byggnaden. I 
rådstext beskrivs dessutom exempel på hur en 
verifiering av de uppsatta målen kan genomföras. 
Detta bör dels genomföras via beräkning av den 
förväntade energianvändningen, dels genom mätning 
av den verkliga energianvändningen i den färdiga 
byggnaden. Både beräkning och mättning 
rekommenderas således. 
 
Det allmänna rådet om energiverifieringen som 
stod i BBR 2006 lyder följande:  

Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras enligt 
avsnitt 9:71. Byggnadens energianvändning bör mätas under en 
sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader 
efter det att byggnaden tagits i bruk. Normalårskorrigering och 
eventuell korrigering för onormal tappvarmvattenanvändning och 
vädring bör redovisas i en särskild utredning. (BFS 2006:12) 

 

Figur 1: Sveriges 
klimatzoner 
Källa: Rockwool 
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Kommunen har enligt PBL tillsyn över att kraven som ställs i BBR uppfylls. 
Detta tillsynsansvar utövas enklast genom att kräva in energiberäkning vid 
startbeskedet och sedan en energimätning på den färdiga byggnaden av 
byggherren, verifieringen kan även kontrolleras via en energideklaration. 
I juni 2006 utfärdades lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) 
till följd av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/91/EG. Med syfte 
”att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. 
Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka 
byggnadernas inomhusklimat.”  
Lagen (2006:985) ställer bland annat krav på byggnadens energikonsumtion 
och utgörs av en mätning som sker två år efter byggnaden tagits i bruk och ska 
verifiera energianvändningen i byggnaden (Riksdagen, 2006). Lagen har varit 
i drift i drygt tio år och genomgått en rad interna samt externa utvärderingar.   
 
I en rapport som skrevs av Boverket år 2009, Uppföljning av nya byggnaders 
specifika energianvändning, sammanfattar boverket uppföljningen på följande 
sätt;  

Kommunen kräver in energiberäkningar och byggherrar gör dem i 
stor utsträckning. Dessa beräkningar visar att man kommer att 
klara kraven. Kommunerna är emellertid inte lika bra på att kräva 
in och följa upp det verkliga utfallet. Detta kan möjligen bero på att 
det ännu inte finns mätresultat att tillgå. Kommunerna bedömer att 
de ligger i underkant med tillsyn och kontroll för att säkerställa att 
energikraven i BBR uppfylls. Uppfattningen är dock att 
efterlevnaden av energikraven i Boverkets byggregler har 
förbättrats. Det är särskilt uppföljning av energianvändningen som 
kommunerna nämner när det gäller att säkerställa att kraven i BBR 
uppfylls. Uppgifter från energideklarationsregistret, som tagits 
fram som underlag för denna rapport, indikerar att byggnader som 
uppförts de senaste åren i högre grad uppfyller kravet på 
byggnadens specifika energianvändning enligt BBR 2006. 
(Boverket, 2009a, sid. 11)  

 
Redan under 2009 konstaterade Boverket att brister kunde tydas i utredningen 
om tillsynsansvaret kring energireglerna. Detta resulterade i att Boverket tog 
över tillsynsansvaret över energideklarationen från kommunerna den 1 juli 
2012. (SFS 2012:397)  
Under årens gång har kraven skärps. Senaste åtstramningen av kraven började 
tillämpas i mars 2016 och i samband med detta infördes även en fjärde 
klimatzon i Sverige (från tidigare tre). Rådtexter har likaså arbetats om och 
förtydligats, dock har inga förändringar gällande energiverifiering framkommit 
sedan införandet år 2006. (SFS 2015:3).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Det råder ingen tvekan om att byggsektorn har en nyckelroll i det rådande 
klimatproblemet. Myndigheternas krafttag har bidragit med både krav på 
energiberäkning och energimätning, men hur genomslagskraftiga är dessa i 
verkligheten?  Det är av vikt för projektet att undersöka hur implementeringen 
av energiverifieringskraven ser ut i dagsläget. Vi behöver därav även inkludera 
energideklarationen i utförandet, då denna kan användas som verifiering av 
energikraven. Härav kan vi ställa oss kritiska till frågan gällande behovet för 
lagen om energideklaration. Hur fungerar lagen om energideklaration som 
styrmedel? Behövs den eller kan vi uppnå de långsiktiga nationella energimålen 
utan en mätning av byggnaders energiåtgång? Viktigt i sammanhanget är att 
klargöra ansvarsroller kopplat till energiverifieringen, vilken 
myndighetsfunktion bär ansvaret för bekräftandet av energiverifieringen? 
Även, vilka påtryckningsmedel och konsekvenser följer av att verifieringen 
utelämnas eller försenas? 
 
Energiberäkningen är likaså en aspekt som är starkt relaterat till ämnet och 
anses utgöra det första steget i energiverifieringsprocessen. Aktuella frågor i 
sammanhanget är; hur väl överensstämmer energiberäkningen med 
verkligheten och hur mycket kan beräkningen tänkas skilja från 
energimätningen? Denna fråga leder oss vidare till vad påföljderna blir av att 
energimätningen överstiger kraven i BBR? Då juridiska fastighetsägare likväl 
berörs av frågan kan en viktig aspekt vara hur deras inställning är till 
lagkraven? Kan det finnas några nyttoaspekter av energideklarationen för 
dessa parter? Inte minst är det av intresse att undersöka hur grannländerna 
arbetar med energifrågan, finns det liknande system för energiverifiering i 
nordanländerna?   
  
Det finns en rad aspekter och intressanta följdfrågor till problem relaterat till 
både energimätningen och energiberäkningen. Vi kommer främst att lägga 
fokus på att besvara problemformuleringen. Då ovan angivna frågor är starkt 
relaterade till vår problemformulering, och av högsta vikt för projektets 
kvalitet, kommer samtliga att besvaras i den löpande texten.   
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1.3 Problemformulering 
 
Är energimätningen som verifiering ett styrmedel med genomslagskraft? 
 

Delfrågor som besvaras i projektet; 
 
 Hur ser implementeringen av verifieringskraven ut idag?  
 Vad blir påföljderna av att energimätningen överstiger kraven? Och vilka 

påtryckningsmedel och konsekvenser för uteblivna energideklarationer 
finns? 

 Vems ansvar är det att det kommer in en energimätning som verifiering 
och vem ansvarar för att verifiera uppfyllandet av energikraven?  

 Hur väl överensstämmer energiberäkningen med verkligheten? 
 Fungerar lagen om energideklaration som styrmedel?  
 Vad har juridiska personer för inställning till lagen om energideklaration 

och kan deklarationen ha ytterligare tillämpningsområden för dessa 
parter?  

 Finns det liknande system i nordanländerna? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa klarhet i vilken myndighetsfunktion som 
ansvarar för att uppföljningen av energimätningen utförs samt utvärdera hur 
mätningen fungerar som verktyg för att sänka energianvändningen. Aspekter 
rörande konsekvenser för utebliven energimätning och mätningar där kravet 
inte uppnås kommer undersökas. 
 

1.5 Mål 
 
Målet för studien är att skapa underlag för en omstrukturering av 
arbetsprocesser relaterat till energikraven samt belysa och tydliggöra vilka 
insatser som behövs för att uppnå klarhet kring ansvarsrollerna. 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Till arbetet hör bara energimätning vid nybyggnation. Intervjuer kommer inte 
riktas till privatpersoner. Intervjuer riktat till kommuner och fastighetsägare 
kommer begränsas till Skåne län.  
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Intervjuer med kommersiella fastighetsägare begränsas till två aktörer som är 
geografiskt skilda.   
Reflektioner och synpunkter från byggherrar (bortsett ifrån de två kommersiella 
fastighetsägarna) kommer inte behandlas i arbetet.  
 

1.7 Disposition 
Rapporten är uppdelad i tre huvuddelar och inleds med en introducerande 
bakgrund. Detta följs av en utredande del som innefattar två metodval, empiri 
samt en analys av empirin. Rapporten består av en sammanfattningsvis 
avslutande diskussion och slutsats. 
 
Kapitel 1 Inledning – Denna del består av en introducerande bakgrund som 
inledning till problematiseringen av ämnet. Kapitlet syftar till att ge klar 
överblick till vad som kommer behandlas i rapporten. Problemformuleringen 
presenteras som följd av problematiseringen och följer genom hela arbetet. 
Vidare behandlas syftet, målet och avgränsningen av studien. 
 
Kapitel 2 Referensram – Detta kapitel syftar till att upplysa läsaren om 
viktiga begrepp och teoretisk fakta rörande studiens område. Befintlig teori och 
tidigare forskning kring ämnet presenteras. 
 
Kapitel 3 Metod – Detta kapitel behandlar vilka tillvägagångssätt som 
används för att framgångsrikt behandla de frågeställningar som ligger till grund 
för arbetet. Motiveringar till metodval och diskussioner kring validiteten, 
reliabiliteten presenteras. Här förklaras också primärdata och sekundärdata samt 
dess förhållning till arbetets resultat. 
 
Kapitel 4 Empiri – Här presenteras resultaten från metodvalen och berör för 
projektet relevant information. Avsnittet utgörs av sammanställningar från både 
enkät och intervjuer. Vidare redovisas övergripande hur materialet har 
bearbetats och kvalitativa frågor har kvantifierats. 
 
Kapitel 5 Analys – Här presenteras, till problemformuleringen, relevant 
analys av materialets reliabilitet. Empirin analyseras och jämförs med 
referensramen samt problemformuleringen.  
 
Kapitel 6 Diskussion – Detta kapitel syftar till att belysa arbetets 
övergripande fynd och presentera tankar och synpunkter kring dessa.  
 
Kapitel 7 Slutsats – Detta kapitel är den avslutande delen i studien. Här 
presenteras förslag och fynd. Frågeställningen återkopplas till konklusionen och 
förslag rörande vidare forskning presenteras. 
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2 Referensram 

Kapitlet behandlar teoretiskt bakgrund till problemformuleringen med syfte att 
presentera en fördjupning i ämnets väsentliga delar. Lagtext rörande 
verifieringskraven presenteras. Avsnittet syftar även till att presentera en 
nationell och nordisk grund för arbetet rörande verifiering av 
energianvändningen för byggnader. 

 

2.1 Ämnesval 
 
Studiens problematisering grundar sig i utbildningens teoretiska vikt och teorins 
återkoppling till verkligheten. Vi har genom undervisning arbetat i nära relation 
till byggsektorns krav rörande samtliga av byggprocessens moment och på detta 
sätt fått en skildring av verkligheten.  
Det gemensamma intresset för byggnaders energitekniska egenskaper i 
kombination med vår motsträvighet för lagar utan handlingskraft har format 
ämnesvalet. 
 

2.2 Teoretisk bakgrund 
 

 Klimathotet 
 
Under de senaste decennierna har klimatförändringar orsakade av människan 
uppmärksammats allt mer.  
Mänsklighetens fortsatt stora utsläpp av växthusgaser med åtföljande 
klimatförändring är kanske ett av de miljöhot som uppmärksammas mest i 
media och politik. Likaså är frågan huruvida utsläppen av växthusgaser ska 
kunna minskas är ett politiskt högt prioriterat ämne.  
 
Förbränning av fossila bränslen med start under mitten av förra århundradet har 
bidragit till ett ökat utsläpp av växthusgaser, bland dessa, koldioxid. 
Följdeffekterna har bland annat bidragit till en problematisk uppvärmning av 
klimatet, glaciär krympning och ökad frekvens av extrema vädersituationer.  
  
Som en global insats för att reducera utsläpp av skadliga växthusgaser antogs 
Kyotoprotokollet i Kyoto Japan 1997 och utgör en rad åtaganden (Svenska FN-
förbundet, 2015). På europeisk nivå har detta lett till bindande EU direktiv. I 
syfte att uppnå de åtaganden man gjort i Kyotoprotokollet bildades European 
Climate Change Program (ECCP) som 2005 utökades till ECCP II (European 
Commission, 2016). I direktiven återfinns mål rörande minskade utsläpp av 
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växthusgaser, där två av målen formuleras till att växthusgasutsläppen ska 
minskas med 20 procent, energianvändningen effektiviseras med 20 procent 
samt andelen förnybar energi ökas med 20 procent till år 2020 jämfört med 
1990 års nivåer (Boverket, 2015).  
 
Av de globala utsläppen av växthusgaser har cirka en tredjedel sitt ursprung i 
byggnader och användningen av dessa. Produktion och användning av 
byggnader står för ungefär hälften av både utvunna material och 
energianvändningen inom EU (Boverket, 2015).   
  
Data från år 2014 visar att inom sektorn “bostäder och service m.m.” står posten 
“Hushåll” för en årlig användning på 82 TWh av totalt 145 TWh och tyder på 
att största energianvändningen sker under byggnadens brukstid. Sektorn 
bostäder och service innefattar lokaler och areella näringar, såsom exempelvis 
jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske samt övrig service, vilka avser 
byggsektorn, gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk samt 
vattenbruk (Energimyndigheten, 2016).  
  
Det har sedan år 1990 skett en omfattande minskning av energianvändningen i 
bostadssektorn. Främst i driftsfasen, där mycket beror på att oljeanvändningen 
minskat kraftigt och ersatts av biobränslen, värmepumpar, el- och fjärrvärme. 
Även en större del av el- och fjärrvärmeproduktionen har konverterats till att 
baseras på icke-fossila energikällor (Boverket, 2015).  
Trots detta är den totala årliga energianvändningen för posten “hushåll”, 
jämfört år 1970 och år 2014, relativt oförändrad (92TWh, 82 TWh). Vilket kan 
motiveras med en expansion av bostadsbeståndet i Sverige i kombination med 
allt energieffektivare byggnader.   
 
Illustrerat i figuren från statistiska centralbyrån utläses uppskattningsvis en total 
ökning av bostäder på cirka 30 procent (2014) i jämförelse med 1970 års värden 
(Energimyndigheten, 2016). 
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Figur 2: Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus resp. småhus. Färdigställda 
lägenheter, år (1938-2014). Källa: Statistiska centralbyrån. 

Trots ökat byggande består bostadsbristen. Detta på grund av att 
befolkningsökningen stiger i högre takt än bostadsbeståndet. För att tillgodose 
underskottet beräknas det till år 2020 behövas en årlig ökning av 71 000 nya 
bostäder, detta baserat på prognos från Boverket utförd år 2012. Detta behov 
motsvarar 1990 års byggvolymer och det största behovet lokaliseras till de tre 
storstadsregionerna, Malmö, Göteborg och Stockholm. Underskottet beräknas 
vara som störst under de närmsta åren (Olofsson C., SCB-indikatorer 
2015:141). Detta är en tydlig indikation på svårigheterna med uppfyllandet av 
miljömålen och tyder på att bostadssektorn står inför stora utmaningar gällande 
fullföljandet av dessa.  
  
Den 28 april 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Dessa 
miljömål har sedan dess utökats, arbetats om och utvecklats i syfte med att 
uppnå målen. Bland dessa miljömål finns “God bebyggd miljö”, som ligger till 
grund för dagens miljöarbete i byggsektorn (Naturvårdsverket, 2014). 
Konkretisering i kombination med det europeiska miljösamarbetet har bidragit 
till att energikraven stramats åt och som resultat införts verktyg för 
energimätning och energiverifiering. 
 

 Riksdagens definition av miljömålet “God bebyggd miljö” 
 
Övergripande definition av miljömålet; 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
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miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. (Naturvårdsverket, 2015) 
 

Miljömålet “God bebyggd miljö” är uppdelat i tio preciseringar som infördes 
den 26 april 2012, där “Hushållning med energi och naturresurser” är en av 
dessa.  
Den lyder; “Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser 
sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används” (Naturvårdsverket, 
2012). 
 

 Propositionen 2005/06:145  
 
Propositionen utgörs av “Nationellt program för energieffektivisering och 
energismart byggande” och lyder; 

Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder 
och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 
och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. 
Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för 
energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som 
andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.(Boverket, 2007) 

 
Riksdagen röstade ja till förslaget för nytt delmål och lagen om 
energideklaration fastställdes därefter som ett verktyg för att uppnå kraven som 
ställts. 
 

 Lagen om energideklaration för byggnader 
 
I juni 2006 utfärdades lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader till 
följd av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/91/EG.  
Med syfte ”att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i 
byggnader. Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används 
i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.”  
 
Energideklarationen ger en indikation på byggnadens energianvändning 
(uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel) och utgör 
samtidigt en möjlig verifiering på att byggnaden uppnår de energikrav som 
ställs i Boverkets byggregler. Vid nybyggnation ansvarar byggherren för att 
senast två år efter byggnaden tagits i bruk upprätta energideklaration för 
byggnaden. Deklarationen är giltig i tio år och skall utföras av en oberoende 
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certifierad energiexpert. Denna ansvarar för att uppgifterna skickas in till 
Boverket. Byggnaden klassa utifrån energiprestandan på en skala från A till G, 
där A indikerar på låg energianvändning och G hög energianvändning. 
Energiklass C motsvarar Boverkets krav gällande energianvändning (Boverket, 
2014). 
 

 Energideklarationens innehåll 
 
Enligt SFS 2006:985 9 §; 
I en energideklaration skall det anges 

1. en uppgift om byggnadens energiprestanda, 
2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i 

byggnaden, 
3. om radonmätning har utförts i byggnaden, 
4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god 

inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om 
kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, 
och 

5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma 
byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens 
energiprestanda med andra byggnaders. 

 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 skall 
fastställas, vilka referensvärden som skall användas enligt första stycket 5 
och vilka uppgifter som utöver första stycket 1-5 skall lämnas i en 
deklaration. (SFS 2006:985) 

 
 Byggnader som inte behöver energideklareras 

 
Undantaget gäller följande; 

1. Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet 
2. Industrianläggningar och verkstäder 
3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra 

månader per år eller under en begränsad del av året om 
energianvändningen beräknas vara mindre än 25 % av en 
helårsanvändning 

4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år 
5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov inom skogs- och 

jordbruksnäring 
6. Fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 

kvadratmeter 
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7. Byggnader inom totalförsvaret som är av hemlig natur 
 

Särskilt för industri och verkstäder: undantaget är aktuellt enbart då mer 
än hälften av byggnadens area består av verkstad eller 
industriproduktion. 
(Boverket, 2016b) 

 
 Boverkets tillsyn  

 
Boverket är den myndighet som ansvarar för tillsynen av energideklarationernas 
upprättande. Boverket skall även föra register över inkomna energideklarationer 
samt utföra en årlig validitetskontroll gällande de resultat som angivits i 
deklarationen. 
Följande paragrafer är utdrag ur förordning (2006:1592) om energideklaration 
för byggnader gällande boverkets tillsyn och uppgifter rörande 
energideklarationen. 

 
1a § Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:985) om 
energideklaration för byggnader. Förordning (2012:400).  
 
16 § Boverket ska föra ett register över de energideklarationer som 
har lämnats till verket enligt 15 §. Lag (2012:397).  
 
19 § Boverket ska varje år göra en validitetskontroll av uppgifter 
som använts för upprättandet av energideklarationer och av de 
resultat som angivits i energideklarationen. Validitetskontrollen ska 
baseras på ett underlag som består av minst en procent av statistiskt 
relevanta energideklarationer som har upprättats under ett år. 
Energideklarationerna ska vara slumpvis utvalda. Förordning 
(2012:400). 

 
I slutbetänkandet från statens offentliga utredningar (SOU 2008:110) från 2008 
lyfts en del aspekter gällande kraven för byggnaders energiprestanda. Man 
skriver band annat att BBR-kraven gällande specifik energianvändning ska efter 
två år följas upp med en verifiering av den färdiga byggnadens 
energianvändning. Nya byggnader ska energideklareras från och med år 2009 
och deklarationerna ska rapporteras till Boverket. Boverket har för detta 
ändamål byggt upp en databas benämnt Gripen som ska utgöra en kunskapsbank 
för verklig specifik energianvändning av byggnader. Det framförs även att 
databasen ska fungera som lämpligt underlag när det kommer till utvärdering 
av BBR:s krav på specifik energianvändning (SOU, 2008). 
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 Länsstyrelsens tillsyn 
 
Länsstyrelsen är de statliga organ som ansvarar för att ge tillsynsvägledning till 
byggnadsnämnden i ärenden rörande deras tillsynsarbete. Länsstyrelsen 
ansvarar för att följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete. 
Följande paragrafer är utdrag ur plan- och byggförordningen (2011:338) 
gällande länsstyrelsens tillsyn och uppgifter rörande uppföljning och kontroll. 
 
Tillsynsvägledning 

14 § Länsstyrelsen ska 
1. ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden råd och 

stöd i nämndens tillsynsarbete, 
2. följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete, och 
3. lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och 

utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete, om Boverket 
begär det.  

18 § Länsstyrelsen ska 
1. följa upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen 

(2010:900) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd, och 

2. på Boverkets begäran lämna  
a) uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av plan- och 
bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, 
och 
b) sådana redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser 
samt av planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för att Boverket 
ska få kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets 
ansvarsområde.  

 

 Kommunernas tillsyn 
 
Byggnadsnämnden är den myndighet som ansvar för tillsynen gällande 
byggherrens skyldigheter gentemot Boverkets byggregler. Byggnadsnämnden 
ansvarar för att kontrollera och följa upp byggherrens arbete byggnadens 
tekniska aspekter. 
Följande paragraf är utdrag ur plan- och byggförordningen (2011:338) gällande 
kommunens och byggnadsnämndens tillsyn och uppgifter rörande uppföljning 
och kontroll.  
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8 kap. Tillsyn, vägledning och uppföljning 

Byggnadsnämndens tillsyn 

2 § Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar 
byggnadsnämnden för tillsynen över att 

1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 

2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- 
och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 
 

 
Följande paragrafer är utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900) gällande 
kommunens och byggnadsnämndens tillsyn och uppgifter rörande 
uppföljning och kontroll.  

 
11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

Allmänt om tillsynen 

2 § Tillsynen över att denna lag och EU-förordningar i frågor inom 
lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av lagen eller en sådan EU-
förordning följs utövas enligt detta kapitel och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 
 
3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller 
de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av 
byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). Tillsynsmyndigheterna 
ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och 
kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för 
tillsynsverksamheten. 

 
4 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att 
tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har enligt detta kapitel 
ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra 
kommunen. Befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden får 
dock inte överlåtas. 

 
5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta 
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut 
som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som 
rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
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Byggnadsnämndens slutbesked 

34 § Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera 
åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, 
att byggnadsverket får tas i bruk, om 
1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 

kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är 
uppfyllda, och 

2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. 
 

35 § Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet 
som är försumbara. Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de 
anmärkningar som behövs med anledning av bristerna. 

 
36 § Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är 
försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras 
i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende 
av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). 
Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt. Om det behövs, 
ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som gäller i fråga om 
möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk. När bristen är avhjälpt eller 
kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked enligt 
34 §. Lag (2014:900) 

 
Följande råd är utdrag ur Boverkets byggregler (BBR 22 ändrad t.o.m. 2015:3) 
gällande kommunens och byggnadsnämndens tillsyn och uppgifter rörande 
uppföljning och kontroll.  
 
Allmänt råd till kapitel 9:91 

För att verifiera kravet om energihushållning kan, om inte de i 
avsnitt 9:2 angivna kraven på specifik energianvändning är 
uppfyllda, en genomgång behöva göras av vilka åtgärder som kan 
vidtas för att minska byggnadens energianvändning. Har en 
energideklaration upprättats i enlighet med lagen (2006:985) om 
energideklarationer kan det där finnas förslag på åtgärder för att 
förbättra byggnadens energiprestanda (BFS 2015:3). (Boverket, 
2011) 

 
Allmänt råd till kapitel 9:2 

Kraven i avsnitt 9:2 bör verifieras dels genom beräkning av 
byggnadens förväntade specifika energianvändning och 
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vid projekteringen, dels 
genom mätning av specifik energianvändning i den färdiga 
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byggnaden. För elvärmda byggnader bör dessutom installerad 
eleffekt för uppvärmning beräknas vid projekteringen och verifieras 
i färdig byggnad, genom summering av märkeffekter. Vid beräkning 
av byggnadens förväntade specifika energianvändning bör 
lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet på 
byggnadens specifika energianvändning uppfylls när byggnaden 
tagits i bruk. Beräkningar bör utföras med utgångspunkt i ortens 
klimat, avsedd innetemperatur, normalt brukande av 
tappvarmvatten och vädring. Om innetemperaturen är okänd vid 
projekteringen kan 22 °C användas som genomsnittlig 
inomhuslufttemperatur för bostäder vid energi- och 
effektberäkning. Särskilda regler om termisk komfort finns i avsnitt 
6:42. Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras 
enligt avsnitt 9:71. Byggnadens energianvändning bör mätas under 
en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 
månader efter det att byggnaden tagits i bruk. 
Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från 
projekterat brukande av byggnaden (innetemperatur, 
tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör redovisas i en 
särskild utredning. Verifiering av byggnadens specifika 
energianvändning kan samordnas med en energideklaration enligt 
lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. (Boverket, 
2011) 

 
 Nordiska energiregler för energiverifiering 

 
Reglerna som begränsar energianvändningen i nya byggnader utgår från EU-
direktiven 2002/91/EG samt 2010/31/EU. Direktiven har anammats och 
implementerats av EU-länderna, för att på lämpligt sätt anpassas till respektive 
lands nationella förutsättningar gällande energi- och klimatförutsättningar. 
Detta har resulterat i att direktiven har uttryckts på olika sätt gällande regler 
och förordningar. I en promemoria från Boverket släppt januari 2012 framgår 
det hur nordens, även Tysklands, energiregler förhåller sig tillvarandra. Man 
menar på att de olika beräkningsmetodernas komplexitet och hänvisning till 
många underliggande standarder gör det svårt att skapa en rättvis jämförelse. 
Man konstaterar att en exakt jämförelse hade medfört att helheten gått förlorad 
och att det inte hade gått att finna ett enda krav som har sin exakta motsvarighet 
i något annat lands regelverk. Däremot finns det aspekter rörande 
energiverifieringen som skiljer sig i ländernas regelverk. Sverige är det enda 
land som har krav på den verkliga, uppmätta, energianvändningen. Här menar 
Boverket att denna mätning har anpassats så att den samverkar med kraven om 
energideklaration från EU-direktivet 2002/91/EG.  
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I Sverige görs inledningsvis en energiberäkning innan byggstart, vilket syftar 
till att visa på att energikraven förväntas uppfyllas i den färdigställda 
byggnaden. Därefter skall en energideklaration utföras senast två år efter att 
byggnaden uppförts och tagits i bruk. Kommunen kan då begära en redovisning 
på uppmätt specifik energianvändning och därigenom besluta om byggnaden 
uppfyller kraven. I övriga nordiska länder och Tyskland skiljer man sig i sitt 
arbetsförfarande gällande detta. Man nöjer sig med att energiberäkningen vid 
projekteringsskedet anses tillräckligt för att påvisa att kraven uppnås. Viktigt i 
sammanhanget är att ländernas energiberäkningar skiljer sig åt. I Danmark 
verifieras kravet på energiprestanda (kWh/m2 och år) med en, av staten 
framtagen, beräkningsmodell och syftar till att verifiera samhällets krav på den 
projekterade byggnaden uppfylls (Boverket, 2012). 
  
Boverket poängterar att en uppstramning av en sådan verifieringsmodell 
naturligtvis kan skärpas från en version till en annan, men menar på att kraven 
endast framstår som skarpare på papper. Det kan leda till att målet bara blir att 
uppfylla kraven genom att välja fördelaktig indata, där sådan kan göras. 
Vidare menar man att det viktigaste i kravställandet är att de i möjligaste mån 
speglar verkliga förhållanden. En stark koppling mellan krav, beräkning och 
faktiskt utfall separerar processen från att bara resultera i matematiska övningar 
utan någon större praktisk betydelse (Boverket, 2012). 
 

2.3 Tidigare forskning 

 Utredning av länsstyrelserna 
 
Byggnadsnämndens tillsyn av hur reglerna om energihushållning efterlevs. 
2016 
Detta uppdrag redovisas av Boverket och syftar till att leva upp till uppdrag 43 
i regeringsbrevet för budgetår 2015. Regeringen har genom regeringsbrevet 
fastställt att länsstyrelserna ska granska kommunernas tillsyn av 
bestämmelserna om energihushållning och energieffektivisering. Denna 
granskning redovisas av länsstyrelserna i form av en sammanställning på en 
enkät som skickats till landets byggnadsnämnder. Kommunernas svar har 
analyserats av respektive länsstyrelse för att sedan skickas till Boverket. Någon 
kvalitetsgranskning har inte gjorts. Boverket har i sin sammanställning fått in 
resultat av landets samtliga länsstyrelser. Detta resulterar i att 262, det vill säga 
90 procent, av landets 290 kommuner har besvarat enkäten.  
 
Sammanställningen belyser tillsyn av både energiberäkning och 
energiverifiering. Det framgår att verifiering genom energiberäkning begärs av 
majoriteten kommuner inför utfärdande av startbesked (vid nybyggnation).  



18 

Det framgår att cirka 40 procent av kommunerna någon gång har haft ärenden 
där energiberäkningen inte förväntas stämma. Sådana ärenden har enligt 
sammanställningen främst hanterats via ett förtydligande eller ny 
energiberäkning, ofta med kravet att den utförs av sakkunnig. Påföljder av att 
energiberäkningen inte är fullgjord presenteras till att bestå av uteblivet 
startbesked. Vidare framgår det i sammanställningen att flertalet kommuner 
upplever svårigheter med att granska och bedöma rimligheten i en 
energiberäkning. Bättre vägledning från berörda myndigheter, förtydliganden i 
regelverk och kompetenshöjning hos kommunerna är faktorer som eftersöks av 
respondenterna.  
 
Gällande mätningen som verifiering av energikraven framgår det att två 
tredjedelar av kommunerna inte begär att kraven verifieras med denna metod. 
Dessa kommuner hänvisar till byggnadsägarnas skyldighet att energideklarera 
sina byggnader enligt lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). 
Vidare framgår det att var femte kommun lämnar ett interimistiskt slutbesked. 
Utav dessa har det i flesta fall förekommit att kravet skrivs in i kontrollplanen 
och knyter till att verifiering ska ske genom mätning inom två år innan 
slutbesked kan utfärdas. 

Figur 3: Hur säkerställer BN att en uppföljande energikontroll genom mätning utförs? 
Källa: Länsstyrelsernas tillsynsenkät. Illustration: Isabelle Ripa, Boverket 

 
Fördelningen i figur 3 visar på vilka metoder som nyttjats i verifieringen av 
energimätningen. Utav de ärenden som följts upp är det ett fåtal som ej uppfyllt 
kraven. Hanteringen av dessa varierar mellan kommunerna och en fördelning 
presenteras i figur 4. Vidare presenteras att vissa oklarheter förekommer i 
kommunernas tillsynsansvar över energihushållningskraven och många 
kommuner upplever svårigheter, av varierande karaktär, i tillsynsarbetet med 
energihushållning och energieffektivisering. Även interimistiska slutbesked 
anses vara problematiska då följderna av ett sådant tillvägagångssätt gör att 
ärendet måste hållas öppet i två år. 
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Figur 4: Hur har BN hanterat de ärenden där mätningen visat att byggnaden ej 
uppfyller kraven? Källa: Länsstyrelsernas tillsynsenkät. Illustration: Isabelle Ripa, 
Boverket 

 
De två största anledningarna till svårigheterna med tillsynsarbetet gällande 
energihushållning och energiverifiering anges till att vara; “lågprioriterat ämne” 
samt att “vägledning från berörda myndigheter behöver förtydligas”. Även att 
lagstiftningen är svårtolkad och svårtillämpad är anledningar som upplevs 
problematiska gällande tillsynsarbetet. 

Figur 5: Vilka problem eller svårigheter ser BN med att säkerställa arbetet med 
tillsynen gällande energihushållning och energieffektivisering? Källa: Länsstyrelsernas 
tillsynsenkät. Illustration: Isabelle Ripa, Boverket 
 
I sin sammanställning lyfter även Boverket problemet rörande kommunernas 
uppfattning om tillsynsansvaret kring energideklarationen. Man menar att detta 
problem kan utläsas av enkätsvaren och uppgår till att flera kommuner delar 
uppfattningen om att Boverket har tillsynsansvaret över 
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energihushållningskraven, med hänvisning till att Boverket övertog 
tillsynsansvaret över energideklarationerna år 2012. Vidare klargör Boverket att 
de har tillsyn över systemet med energideklarationer, vilket bland annat innebär 
att de utför tillsyn över att deklarationerna utförs. Bolaget lyfter samtidigt att 
kommunerna har tillsynsansvar över att byggnader uppfyller de tekniska 
egenskapskraven, såsom energihushållningskraven. (Boverket, 2016a) 
 

 Utredningar av Boverket 
 
Energianvändning i Byggnader - Underlagsrapport till fördjupad 
utvärdering av God bebyggd miljö. 2007 
Rapporten utvärderar delmål 6 för ”God bebyggd miljö” och behandlar 
aspekter rörande fullföljandet av målet för sektorn bostäder och service. 
Rapporten syftar till att tydliggöra framsteg och ge prognos för fortsatt 
utveckling, identifiera aktörer, åtgärder och styrmedel samt utvärdera deras 
effekt. Aspekter som förslag till nya åtgärder och styrmedel presenteras och 
förslag till ett nytt delmål. Vidare redovisas statistik över energianvändningen 
i sektorn bostäder och service fördelat på bostäder och lokaler.   
 
”Utvärdering av systemet med energideklarationer”. 2009 
Rapporten syftar till att på regeringens vägnar utvärdera energideklarationen 
och belyser uppfattningar från ägare samt resultat av energiexperternas arbete. 
Statistik rörande energideklarationer och åtgärdsförslag presenteras. Även ett 
antal förtydliganden av regelverket föreslås. Bland dessa finns förslaget att 
förtydliga syftet med energideklarationer vid nybyggnation för att underlätta 
tillsynsarbetet för kommunerna. Boverket menar på att kommunerna måste 
fortsätta sin övervakning även efter utfärdande av slutbevis och vara medvetna 
om att de kan utöva sin tillsyn med hjälp av energideklarationsregistret. 
Rapporten lyfter att de krävs ett förtydligande av regelverket, dock efter att 
systemet har utretts rörande dess omfattning, till vem deklarationen syftar samt 
konsekvenserna. 
 
Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning -uppdrag 11 
Energikrav i nya byggnader enligt regeringsbrev för budgetåret 2009 
avseende Boverket. M2008/4791/A. 2009 
Rapporten är ett regeringsuppdrag, som finns till för att utvärdera förändringen 
som gjordes i BBR 2006, när de nya kraven på specifik energianvändning 
infördes. I rapporten konstateras att kommunerna är igång med att få in 
beräkningar av byggnaders specifika energianvändning, samtidigt visar 
rapporten att verifieringen av den verkliga energianvändningen inte följs upp 
lika bra.  Författarna poängterar att underlaget till uppföljningsuppdraget anses, 
på grund av att uppföljningen utförs redan tre år efter lagändringen träde i kraft, 
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vara mycket begränsad. Då verifieringen av bostadens energiförbrukning skall 
ske två år efter en byggnad har tagits i bruk, så finns det bara ett år av byggande 
som har tagits i anspråk i uppföljningen.   
Uppföljningen lyfter även några exempel på skillnaden mellan det beräknade 
och det uppmätta verkliga värdet. I detta exempel studeras fem enbostadshus, 
där två utav fem hamnat under beräknat värde. 
 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda - konsekvenser och behov 
av förändringar i det svenska regelverket. 2010 
På uppdrag av regeringen har Boverket delegerats uppdraget att dels inventera 
och identifiera behov för ändringar i det svenska regelverket rörande 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda som syftar till att främja förbättrad energiprestanda i 
byggnader.   
 
Svenska system som införts till följd av direktivet är energideklarationer för 
byggnader, förändringar i det svenska byggregelverket och 
informationsarbetet via energirådgivare och energikontor. Under åren 2009 
och 2010 har direktivet omarbetats och utredningen syftar till att utvärdera 
dessa.  Uppdraget består av sex avgränsande frågeställningar och behandlar 
bland annat; följder av omarbetet kring EU-direktiven, tillsyn, sanktioner med 
flera. Några viktiga aspekter som lyfts i konsekvensutredningen är hur 
slumpvis utvalda energideklarationer ska kontrolleras med statistisk 
säkerställd signifikans och att berörda myndigheter ska avgöra hur många 
stickprov som anses behövas för att uppnå detta.   
 
Man vill även belysa att målsättningen med styrmedlet energideklarationer är 
att få byggnadsägare att sänka sin energianvändning. Även frågor rörande 
ackrediteringen av energiexperterna utvärderas utifrån kostnadssynpunkt. Man 
menar på att ett parallellt system där ackreditering och personcertifiering för 
energideklarationer av småhus leder till att resurserna koncentreras och 
kontrollerna effektiviseras. Likaså sänks generella administrativa kostnader 
för företag som utför deklarationerna. Hur kvaliteten på deklarationen 
påverkas av en sådan förändring anses svårbedömt. Man menar även att 
kontrollen av experternas kompetens och oberoende måste därmed 
kontrolleras på annat sätt. Man vill också åstadkomma tydligare direktiv 
gällande energiberäkningens innehåll och utförande.  
 
Ytterligare aspekter som berörs i utvärderingen rör kommunernas tillsyn och 
sanktioner för ej upprättade energideklarationer vid försäljning av bostad. Man 
vill förenkla tillsynen för kommunerna genom att låta Boverket bedriva en 
central databas för samordning av energideklarationer. Totalkostnaden anses då 
kunna bli lägre, då varje enskild kommun inte behöver upprätta egna system för 
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genomförandet av tillsynen. Samtidigt föreslås att vite som döms ut till följd av 
utebliven energideklaration ska tillfalla kommunen. Likaså föreslås tillsyn 
gällande energideklarationen i samband med försäljning av bostad, då denna i 
vissa fall förhandlas bort. Man föreslår att tillsynen förenas med sanktioner i 
form av förseningsavgift motsvarande kostnaden för upprättande av 
energideklaration, som även dessa föreslås tillfalla kommunen. 
 
Konsekvensutredning – Boverket föreskrifter om ändring av verkets 
föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, 
BED 5. 2014 
Denna utredning berör ändringarna i Boverkets föreskrifter om allmänna råd 
gällande energideklaration för byggnader. Utredningen lyfter en rad förslag till 
ändringar, där avsikten med ändringarna syftar till att skärpa praktiska 
förutsättningar, så att ett förstärkt konsumentperspektiv ska få genomslag. Det 
förtydligas att förutsättningen för ett fungerande system med 
energideklarationer är beroende av att i största möjliga utsträckning underlätta 
för inblandade aktörer. Det krävs ett förtydligande av styrmedlet samt en 
förstärkning av konsumentperspektivet för att styrmedlet ska få avsedd effekt. 
Man för även fram att åtgärdsförslagen i deklarationen skulle varit något som 
byggnadsägaren gynnades utav och förutsattes att denne skulle efterfråga 
utförliga energideklarationer. För att uppnå detta har man ställt höga krav på 
energiexperternas kompetens. Det har trots allt visats på att så kallade 
skrivbordsdeklarationer utfördes. Dessa var deklarationer utförda på uppdrag av 
byggnadsägare, då den av olika skäl önskade en simpel och billig deklaration i 
högsta mån. 
 
Boverket menar att då åtgärdsförslagen ansågs vara energideklarationens 
primära, och ibland enda, syfte har denna funktion, som konsumentupplysning, 
gått obemärkt och till följd har de inte fått de förutsättningar som krävs för att 
erhålla önskad effekt. Man menar på att energideklarationen har kommit 
spekulanter och presumtiva hyresgäster tillhanda för sent och även varit svår 
att tolka av allmänheten.  
 

 Tidigare studier 
 
I en nyligen publicerad studie presenteras en jämförelse av energideklarationer 
och energiberäkningar av nya småhus. I sin presentation lyfter författaren att 
arbetet med energideklarationen är ett lågt prioriterat ämne bland husägare och 
även om tanken är god så kan det anses långsökt att förlita sig på att 
privatpersoner ska anlita energiexperter för utförandet av energideklarationer, 
som ska betalas ur egen ficka. Författaren nämner att trots kommunernas 
hävdande om att energiberäkningar alltid ska finnas och redovisas innan 
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startbesked fanns enbart 55 procent av eftersökta energiberäkningar 
tillgängliga. Författaren för fram att det råder ovisshet i hur dessa 
energiberäkningar sparas och förvaltas (Persson P. 2016).    
 
Gällande uppföljningen av energianvändningen framför författaren att de 
undersökta kommunerna påpekar att Boverket som tillsynsmyndighet bär 
ansvaret för kontrollen av energianvändningen (Persson P. 2016).   
 
Det framgår även att endast 9 procent av Skånes över 5000 nybyggda villor 
från år 2012 till år 2015 har lämnat in en energideklaration. Bland dessa har 
forskaren undersökt 287 deklarationer och jämför dessa mott BBRs energikrav. 
Detta resulterar i att 13 procent av de undersökta energideklarationerna inte 
klarar BBRs krav och landar på energiklass D-G (Persson P. 2016).  
 
Författaren presenterar ett stickprov omfattande elva av Skånes kommuner där 
de energideklarerade byggnadernas energianvändning jämförs med 
energiberäkningen för byggnaden. Resultatet av detta visar på att bland de 221 
energiberäkningar som granskats är det 36 procent som ligger under den 
faktiska energianvändningen, som angivits i energideklarationen. 23 procent 
visar samma energianvändning som energideklarationen och 41 procent av 
beräkningarna ligger över energideklarationen. Författaren skriver att de 
energiberäkningar som undersökts visar på att felmarginalen är högre på 
deklarationen om deklarationen överstiger de beräknade värdet. Vidare framför 
författaren teorier om att energideklarationen många gånger upprättas i 
samband med försäljning och inte under uppmaningen om att 
energideklarationen ska registreras inom 24 månader (Persson P. 2016).  
 
En annan relevant studie som behandlats syftar till att belysa 
energideklarationens roll och funktion vid försäljning av byggnader. 
Författaren har riktat sin forskning till att enbart studera villor och småhus och 
behandlar bland annat förslag till förbättringar av deklarationens tillförlitlighet. 
Författaren menar på att värdet på energiprestandan kan variera mycket 
beroende på vem det är som utfört deklarationen och vilket program som 
använts för beräkningarna. Detta i kombination med mäklarnas negativa 
inställning ger dåliga förutsättningar för att deklarationen skall uppfattas 
meningsfullt menar författaren. Vidare lyfts den kritik som riktats till 
avsaknaden av åtgärdsförslag i deklarationen. Författaren gör gällande att detta 
inte kan anses konstigt om det inte sker någon besiktning på plats. Han menar 
även att det inte alltid kan finnas lönsamma åtgärdsförslag till byggnaden i 
fråga. Kostnadsaspekter lyfts i förhållande till deklarationens utformning och 
precision. Författaren hävdar att deklarationen har goda förutsättningar för att 
fungera bättre som ett stöd för köpare, men att den måste elimineras från 
antaganden och förbättras i anvisningar om genomförandet (Klar H. 2014).   



24 

 
Ytterligare examensarbeten som har behandlats under projektets gång 
följer enligt nedan; 
Handelshögskolan vid Karlstad universitet, Anna Karnöskog & Alexander 
Solmell (2010) - Energideklarationen, Uppfyller den sitt syfte? 
Ingenjörshögskolan i Jönköping, Bengt Gustavsson (2006) Energideklaration - 
Vad är det och hur kan det hanteras i fastighetsbranschen? 
Högskolan i Halmstad, Martin Klang, Claes Fogelberg (2006) - 
Energideklaration av flerbostadshus  
Luleå tekniska universitet, Fredrik Gustafsson (2008) - Energideklaration av 
byggnad med praktikfall  
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3 Metod 

Detta kapitel förklarar studiens tillvägagångssätt och aspekter rörande 
resultatets validitet, reliabilitet samt faktorer som påverkar resultatet. 

 

3.1 Metodiskt angreppssätt 
 
Metoden är indelad i två faser, förstudie och empirisk datainsamling. Både 
kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt har används för att på bästa sätt 
samla in relevant information. 
Tillvägagångssättet anses vara det mest effektiva för att besvara 
problemformuleringen samt delproblem och samtidigt erhålla data med 
tillräckligt hög reliabilitet och validitet. 
 

3.2 Ansats 
 
Abduktion är ett sätt att relatera till teori och empiri som innefattar en 
kombination av induktivt och deduktiv förhållningssätt.   
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utifrån befintliga teorier 
och allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Till skillnad från 
detta är det induktiva arbetssättet baserat på att forskaren studerar ett 
forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersökningen i vedertagen teori. 
Abduktion innebär att ur en enskild observation eller studie formulera ett 
representativt hypotetiskt mönster. Detta första skede kan kännetecknas av att 
vara induktivt, dvs. arbetet går från insamling av empiri till utformning av teori. 
Vidare prövas hypotesen eller teorin på nya fall. Detta steg kan anses 
kännetecknas av ett deduktivt arbetssätt, vilket innebär att forskaren utifrån 
befintliga teorier och observationer skapar sin empiri.  
Detta leder till att den ursprungliga hypotesen eller teorin kan utvecklas, 
anpassas och utvidgas för att vara mer generell. Detta abduktiva arbetssätt har 
fördelen att inte låsa forskarens tankesätt i så hög grad (Patel R., Davidsson B. 
2003). 
 
Arbetet har en abduktiv teoretisk ställning till problemet och inleds med en 
praktisk förstudie i utredande syfte. Utifrån resultatet utformades en omfattande 
kvantitativ fältundersökning, som sedan återknyts till teorin. Eftersom 
uppsatsen bygger på observationer från förundersökningen motiveras valet av 
ansatsen genom detta. 
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Nackdelen och risken med ett abduktivt arbetsmetod är att ingen forskning 
anses helt ofärgad och forskarens tidigare erfarenheter och intryck kan påverka. 
Risken att forskaren omedvetet väljer studieobjekt utifrån önskat utfall kan leda 
till att andra potentiella utfall aldrig uppmärksammas. Detta är speciellt känsligt 
då metodvalets induktiva del utförs, då detta grundar för resten av 
utformningen.   
 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
När det kommer till att förstå eller veta något om verkligheten kan man grovt 
operera med två motsatt vetenskapliga attityder, positivism och hermeneutik 
(Jacobsen D. 2002).   
Positivism omfattar en forskarroll som är objektiv och “osynlig”. De 
naturvetenskapliga förankringsmetoderna är oftast kvantitativa och använder 
sig av statistiska hårddatametoder för analys. Till skillnad från positivismen är 
de hermeneutiska förhållningssättet kvalitativt orienterat och omfattas av 
förståelse- och tolkningssytem. Forskarrollen är öppen och subjektivt 
engagerad (Patel R., Davidsson B. 2003).  
  
Förhållningssättet i detta projekt har inslag av både positivistisk och 
hermeneutisk ställning. Förhållandet mellan dessa anses relativt balanserad. Då 
projektet består av olika skeden har dessa förhållningssätt yttrat sig i olika delar. 
Vi har i förstudien arbetat med en övergripande hermeneutiskt förhållning till 
problemet. Detta har sedan övergått till ett datainsamlings- och 
bearbetningsstadie som till stor del anspelas av ett positivistiskt 
förhållningssätt. Vidare har projektets avlutande avsnitt på liknande sätt pendlat 
mellan de två förhållningssätten, dock med tyngd på hermeneutisk förhållning.  
 

3.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har en avgörande status för studiens utfall och har metodiskt 
delats i tre delar, förstudie, primärdata och sekundärdata, där primärdata har 
speciellt värde för studiens kvalitet. 
 

 Primärdata 
 
Information som samlas in genom upplysningar, observationer eller 
frågeformulär kallas för primärdata. Datainsamlingen är anpassat till 
problemformuleringen och hämtas direkt från den primära informationskällan 
(Jacobsen D. 2002).  
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Primärdatan utgörs främst av resultatet från en enkät som elektroniskt skickats 
till samtliga, 290 stycken, av Sveriges kommuner. Enkäten riktades till personer 
inom kommunen, som arbetar med BBR:s tekniska krav. Svarsfrekvensen har 
resulterat i 115 inkomna enkätsvar, vilket utgör bra omfattning och ger en god 
grund för vidare slutsatser rörande frågeställningen.   
 
Parallellt med enkäten har sex stycken intervjuer utförts med 
byggnadsinspektörer från sex olika skånska kommuner där enkäten har utgjort 
frågorna som riktats till intervjupersonen. Detta för att ge fördjupning i 
enkätens kvalitativa delar och få möjligheten att föra en dialog med de 
intervjuade. Intervjumaterialet har inte adderats till statistiken utan utgör en 
referensgrund för datan. Förstudien ingår även i primärdata men ej i statistiken.  
 
Google forms 
Enkäten är skapad i Google forms. Google forms är ett enkätverktyg som är 
anpassat för att utföra enkäter online. Tjänsten är utvecklad av Google Inc. och 
tillhandahåller funktioner för att sammanställa data på en nivå som tillgodoser 
omfattningen av denna rapport.   
 

 Sekundärdata 
 
Information som samlats och baseras på upplysningar av andra kallas 
sekundärdata. Till sekundärdatan hör redan exciterande sammanställningar av 
information av både kvantitativt och kvalitativt slag (Jacobsen D. 2002).  
  
Sekundärdatan omfattas av en litteraturstudie till projektets teoretiska 
referensram. Insamlandet av informationen har skett via databaser som 
LUBSearch, Uppsök, SwePub och Google Scholar.   
Litteratur har lånats på Lunds universitetsbibliotek. Till sekundädatan har även 
problemformuleringens relaterade lagar och direktiv studerats. Sökord som 
använts är “energideklaration”, “energimätning”, “energi”, 
“energieffektivisering” mm.  
 

 Triangulering 
 
Triangulering används främst för att kombinera kvalitativa med kvantitativa 
tekniker. Metoden kan delas upp i tre kategorier och vi har i detta projekt 
utnyttjat två av dessa.   
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Kvalitativ teknik som används i förberedelse för en kvantitativ teknik.   
Här används den kvalitativa delen som en utredande aspekt i utformningen av 
den kvantitativa konstruktionen. Avsikten är att på bästa sätt konstruera 
mätinstrumentet för insamling och analys av kvantitativ data. Den kvalitativa 
delen kan eventuellt bidra till att forskaren finner nya sidor till 
problemformuleringen, vilket kan precisera och bidra till bättre tillämpning av 
den kvantitativa tekniken (Darmer P., Freytag P. 1995)   
  
Parallell tillämpning av kvalitativ och kvantitativ teknik.   
Skillnaden för parallell tillämpning ligger enbart i att kvantitativ och kvalitativ 
teknik utnyttjas simultant och därmed kan användas för att komplettera 
varandra under undersökningsprocessen (Darmer P., Freytag P. 1995).   
  
Under projektets gång har både primär- och sekundärdata används för att 
triangulera materialet. Förstudien som kvalitativ teknik har används till 
förberedelse av den kvantitativt konstruerade enkätmetoden. Likaså har 
parallellt, kvantitativa tekniker används under undersökningsprocessen för att 
skapa fördjupning i resultatet. Ytterligare materialet i dessa tekniker utnyttjats 
till att öka validiteten i primärdatan.  
  
Trianguleringstekniken utgör bra förutsättningar för att uppnå relevant 
kvantitativ data. Men vi anser att förstudien och parallellstudien hade kunnat, 
på grund av sin låga omfattning, varit missvisande. Detta är dock inte fallet i 
studien, då dessa är i enighet med resterande resultat.   
 

3.5 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
 
Avgörande för val av kvantitativ och kvalitativ forskning baseras på av 
forskaren formulerad och preciserad forskningsproblem. Man kan förenklat 
säga att forskaren antingen söker kunskap att beskriva och förklara eller mäta 
och uttyda. Bearbetnings- och analysformen avgörs beroende på vilken 
symbolform det insamlade materialet har.   
Kvantitativa metoder lämpar sig bäst då materialet i fråga bearbetas i siffror 
snarare än ord. I motsats till detta yttrar sig kvalitativa metoder bäst vid 
tolkningsbara variabler (Patel R., Tebelius U. 2003).  
  
Både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder har använts i 
utformningen och utförandet av metoden. Detta då materialet i fråga har 
varierande karaktär, men även i syfte att besvara frågeställningen med delfrågor 
på bästa sätt.  
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 Intervjumetoden 
 
Vid valet av intervjuform finns det två aspekter att ta hänsyn till, graden av 
standardisering och strukturering (Patel R., Davidsson B. 2003). Valet gällande 
graden av struktur och standardisering styrs främst av forskningsmålet. En 
ostrukturerad intervjuform lämpar sig när det handlar om en explorativ 
forskning, det vill säga forskning där man vill uppnå en detaljerad och 
deskriptiv bild av en företeelse eller process. Det kan också vara aktuellt då 
man vill skapa sig en uppfattning om respondentens erfarenheter och synsätt 
(Ruane J. 2006). Graden av strukturering avgör huruvida intervjupersonen fritt 
kan svara på frågan. Resultatet av en starkt strukturerad intervju ger ofta en hög 
grad av precision (Patel R., Tebelius U. 2003). Strukturerade intervjuer är 
fördelaktiga då forskaren vill kvantifiera data eller är intresserad av att få en 
överblick gällande beteenden, värderingar, attityder, etc. (Ruane J. 2006).  
  
Graden av standardisering är beroende av utrymmet som lämnas till 
intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. En icke 
standardiserad intervju utförs då intervjuaren själv formulerar och ställer 
frågorna i den grad och ordning som anses lämplig för en viss respondent. En 
helt standardiserade intervjuer används i sammanhang där man vill uppnå en 
hög grad av generalisering och kunna jämföra (Patel R., Davidsson B. 2003).  
  
Intervjun har utförts i par utan inspelning av respondentens svar. För att spegla 
svaren på bästa vis har frågorna ställts av en intervjuare och anteckningar har 
förts av en annan.   
Intervjun inleddes med en presentation av studiens syfte och övergripande det 
som kommer att behandlas samt materialets status i rapporten. Konfidentialitet 
för respondenten poängterades innan intervjun påbörjades. Intervjuerna ägde 
rum på respektive kommunhus och begränsades till en per kommun. Sex 
skånska kommuner besöktes. Personer som eftersöktes och intervjuades var 
uteslutande byggnadsinspektörer. Detta på grund av arbetsrollens nära relation 
till ämnet.   
  
Intervjun är semistrukturerad samt semistandardiserad och utgår från 
förutbestämda frågor. Intervjumetoden ger oss en indikation på om något kan 
missuppfattas eller uppfattas otydligt i enkäten då frågorna utgår från denna. 
Vidare skapar det utrymme för följdfrågor och fördjupande frågor rörande 
ämnet.  
  
Intervjun med bolagen har på likartat vis inletts med presentation av projektet, 
dess syfte samt materialets status i rapporten. Till skillnad från föregående är 
intervjuerna i detta skede av en lägre standardisering- samt struktureringsgrad. 
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Få frågor förbereddes och mycket frihet lämnades till respondenterna gällande 
svaren.   
 

 Enkäten och dess disposition 
 
En surveyundersökning omfattar i huvudsak information som samlas in via 
enkäter eller strukturerade intervjuer vid fler än ett fall och vid en viss tidpunkt 
i syfte att få fram en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbar data som rör 
två eller fler variabler och som analyseras i syfte med att hitta sambandsmönster 
(Bryman A., Bell E. 2011) 
 
Enkäten bestående av 18 respektive 21 frågor har distribuerats via e-post till 
samtliga (290) av Sveriges kommuner.  
Utskicken har skett i tre sekvenser varav två påminnelser. Första påminnelsen 
skickades efter tio dagar och andra påminnelsen skickades sju dagar därpå. 
Enkäten avslutades sju dagar efter den sista påminnelsen. 
Mailadresserna som använts för kontakt med kommunerna är av varierande art 
med en blandning av personspecifika och allmänna mailadresser.  
 
Enkäten utgörs av frågor som både är av kvalitativ och kvantitativ art.  
Fråga 1-6.2 samt 9-11 ställdes till samtliga som utförde enkäten. Baserat på 
svaret givet i fråga 6.2 skickades deltagaren vidare till fråga 7.1–7.4 eller 8.1–
8.7.  
Följebrevet samt enkäten återfinns i sin helhet i appendix 9.1 och 9.2. 
 
Enkäten är utformad för att på bästa sätt samla både kvantitativ och kvalitativ 
information till frågeformuleringen. Det främsta motivet till val av enkät som 
metod är den låga resurseråtgången per respons då en färdigställd enkät kan med 
enkelhet distribueras till ett stort antal deltagare. Dessutom möjliggör 
webbenkäter att deltagandet nästan kan vara obegränsat, både till antal och 
geografiskt läge samt att respondenten själv inom svarsintervallet kan välja när 
ifyllandet skall ske, detta bidrar till ökat antalet respondenter (Ejlertsson G. 
2011). 
 
Enkätundersökningar ger begränsad möjlighet att ställa alltför komplicerade 
och inte heller icke planerande följdfrågor, som skulle leda till en fördjupning 
i svaret (Ejlertsson G. 2011). Eftersom respondenten inte har möjlighet att ställa 
kompletterande frågor i samband med utförandet, har stor vikt lagts på enkätens 
formuleringar innan utskick till respondenterna.   
  
Vanligen är frågeformuleringen standardiserad i en enkät, dvs. alla frågor och 
alla svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla respondenter. Detta ger 
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lättolkade resultat om svarsalternativen i enkäten är väl utformade (Ejlertsson 
G. 2011).   
Enkätfrågorna har utformats med hänsyn till enkelhet i språket, att ej vara 
ledande och, i bästa fall, innefatta entydiga frågor. Faktorer som undviks i 
sammanhanget är att ställa frågor där mer en ett svar kan ges åt gången samt 
kunskapsfrågor. Försiktighet har tagits gällande renodlade “Ja” och “Nej” 
frågor. Även den grafiska utformningen och färgvalet har arbetats till att vara 
simpel. Alternativen till svaren har utformats så symmetri uppnås(inte fler “Ja” 
än “Nej” alternativ) och ordningen upprepas på samma vis (Ejlertsson G. 2011).   
  
Nackdelar med en webbenkät av denna typ är främst problem med e-
postadresser. Det är många gånger svårt att avgöra om enkäten nått den 
eftersökta personen eller om den endast ignoreras av mottagaren. Ytterligare 
ökar tekniska problem bortfallet (Dahmström K. 2011). Även enkäten som 
verktyg sätter begränsningar på antalet frågor som kan ställas och frågornas 
utformning, då alla frågor inte passar i en enkät. 
 

 Förstudien 
 
Förstudien innefattar stickprov i form av kvalitativa intervjuer på två 
kommuner i Skåne. Förstudiens syfte var att ge en fingervisning av hur arbetet 
med energideklarationen ser ut ur kommunernas perspektiv och samtidigt ge 
underlag för utformningen av den empiriska datainsamlingsfasen. Förstudien 
gör det möjligt att med större säkerhet avgöra datainsamlingens validitet.  
  
Förstudien inleddes med möten hos två kommuner i Skåne. Öppna diskussioner 
fördes utan förbestämda frågor. I fokus var kommunens rutiner kring 
energihushållningen av nybyggnationer med tyngd kring frågan; om de gör 
någon verifiering av den verkliga energianvändningen av byggnaden två år 
efter den har tagit i bruk?   
  
Boverkets kontaktades i nästa steg av förstudien. Likartade frågor lyftes även 
med kontaktpersonen på Boverket. Förstudien resulterade i en oenighet mellan 
kommunernas arbete och Boverkets uppfattning om arbetsrutinerna och utifrån 
detta togs beslut om att göra en omfattande studie på samtliga kommuner i 
Sverige.  
 

 Urval 
 
En grupp individer som är målet för en enkätundersökning har för vana att 
benämnas population, eller ibland målpopulation. När alla individer i en viss 
population studeras talas det om en totalundersökning. Möjligheten att utföra 
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en totalundersökning är oftast begränsad när det kommer till 
enkätundersökningar (Ejlertsson G. 2011). 
 
Ett urval omfattar ett avvägt tvärsnitt av alla de fall som är relevanta för 
populationen. Urvalet styrker generaliseringar utifrån resultaten i urvalet. För 
att vara representativt måste urvalet omfatta alla till populationen relevanta 
typer och även innefatta dessa i proportion till deras andel i populationens 
helhet. Forskaren kan med utgångspunkt i redan kända nyckelegenskaper i en 
population avsiktligt göra ett urval som förmodas känneteckna 
undersökningspopulationen samt i proportion till deras förekomst i totala 
populationen. Detta kallas proportionellt stratifierat urval (Denscombe M. 
2002).  
Sådan urvalsteknik ger ett relativt homogent urval och ökar sannolikheten till 
att det slutgiltiga urvalet blir representativt. Ju mer heterogen populationen är 
desto fler element anses behövas för att urvalet ska spegla hela populationen. 
Nackdelen med urvalet är att metoden skapar ovisshet när det kommer till att 
beräkna urvalsfel då urvalsmetoden inte anses vara ett sannolikhetsurval (Ruane 
J. 2006). 
 
Eftersom den primära metoden för insamling av empirisk data i detta arbete 
utgörs av en webenkät, finns det goda möjligheter att utföra en 
totalundersökning. Därav kan det inte anses finnas någon urvalsmetod till 
utförandet av denna, då hela populationen undersöks. Däremot har vi inom vår 
undersökningspopulation riktat referensramen och kan återknyta denna till den 
icke-slumpmässiga stratifierade urvalsmetoden. Detta då individerna 
eftersträvades utifrån deras kunskap och kompetens inom området.  
Referensramen för individerna som eftersökts till enkäten har varit löst 
definierat till; “Till dig som arbetar med BBR:s tekniska krav”. Urvalet till 
undersökningspopulation kan därav anses bestå av till enkäten responderade 
anställda inom respektive byggnadsnämnd och anses har en mindre omfattande 
spridning inom denna yrkeskategori.  
 
Vid urvalet av kommuner för kvantitativa intervjuer var kommunernas storlek 
avgörande för vilka som eftersöktes, även tillgängligheten baserat på den 
geografiska spridningen var betydande i vilka kommuner som förfrågades. 
Största kommunerna inom Skåne eftersträvades med vikt på städer inom västra 
Skåne.  
  
Fastighetsägarna valdes med hänsyn till företagets bolagsform samt storlek 
(ekonomisk omsättning) i syfte främja bästa möjliga underlag för arbetet. Även 
bolagens verksamhetstyp togs i anspråk och två olika verksamhetstyper 
eftersträvades inom den kommersiella fastighetsbranschen, bostäder och 
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industrifastigheter. Det lades vikt på att inte nyttja bolag med huvudverksamhet 
i samma stad.  
 

 Bearbetning av kvalitativ och kvantitativ data 
 
Kvalitativ data insamlat från intervjuer och observationer brukar utgöras av ett 
omfattande och ostrukturerat textmaterial, därav inte särskilt lätt att analysera. 
Till skillnad från kvantitativ data finns det inte några entydiga regler för hur 
bearbetningen och dataanalysen av kvalitativ data ska genomföras (Bryman A., 
Bell E. 2011). 
 
När det kommer till kvantitativ data finns de en rad metoder för analys. 
Materialet kan både studeras univariant, vilket beskriver en variabel i taget med 
hjälp av olika statistiska mått och bivariant, vilket används när det är intressant 
att studera om två variabler samvarierar (Jacobsen D. 2002).   
 
Korrelationskoefficient är ett tal som anger i vilken utsträckning två variabler 
samverkar. Ett sådant värde sträcker sig från -1 till +1. Om värdet antar ett värde 
som är +/- 1 anses de två variablerna vara perfekt synkroniserade. Förändring 
av en variabels värden åtföljs således av samma förändring på den andra 
variabeln. Om korrelationskoefficienten antar värdet noll finns inget samband 
mellan de två variablerna. Även frekvensfördelning är ett sätt att ordna 
variabelvärden så att en generell överblick kan uppnås. Här kvantifieras 
variabelvärden baserat på dess uppkomst i materialet. Frekvensfördelningen 
gör det möjligt att få en otymplig och oöverskådlig uppsättning värden till att 
presenteras på ett mer hanterligt och sammanhängande vis (Ruane J. 2006).  
  
Då enkäten består av både kvalitativa och kvantitativa frågor har bearbetningen 
av resultaten uppdelats i två sekvenser. Den första sekvensen innehåller 
uppstrukturering av rådata från enkäten. Arbetet med uppstrukturering syftar till 
att skapa enighet i materialet utan att påverka dess innehåll. Vid exempelvis två 
eller fler svar från samma kommun valdes systematiskt det först inkomna 
enkätsvaret och de resterande raderades. Likaså bearbetades materialet i 
förberedelse att kunna presenteras i diagram- och tabellform, bland annat med 
att ta bort sådant som inte utgör grund för statistiken och kan anses som “ej 
svar” eller internt bortfall. 
 
Den andra sekvensen består av bearbetning samt “kodning” av data. Materialet 
kategoriseras för att på bästa sätt representera en översiktlig bild över innehållet. 
Med hjälp av ett mindre invecklat kodningsschema har öppna frågor 
kategoriserats med nummervärden baserat på det angivna svarets innehåll. 
Detta för att materialet på bästa vis ska kunna föras in som statistik. All 
bearbetning av data som lämnar utrymme för någon form av tolkning av 
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forskaren har bearbetats i par, för att inte sätta materialets reliabilitet på spel. 
Samtliga tolkningsförfaranden presenteras i appendix 9.3. 
Korrelationssamband har använts för att avgöra om materialet kan tänkas 
innefatta en röd tråd eller utfall som är beroende av en eller flera variabler. 
 

 Bortfall 
 
En av de vanligaste begränsningarna vid enkätundersökningar är stort bortfall. 
Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen, men som kan uppstå 
när individerna väljs ut. Vissa individer kan vägra samarbeta eller på något sätt 
vara oförmögna till att besvara informationen som efterfrågas. Det kan även 
röra sig om att individen inte är kontaktbar. Ett stort bortfall kan leda till att 
risken för fel och skevheter ökar om man inte kan bevisa motsatsen på annat 
sätt. Problemet är framförallt aktuellt vid enkäter och forskaren tenderar ofta 
till att öka validiteten genom triangulering, dvs. användning av flera metoder 
för mätning (Bryman A., Bell E. 2011).  
 
Då vi inte kan anses ha något urval gällande enkätens utformning blir bortfallet 
viktigare att undersöka. Kring de åtgärder som vidtagits för att minska bortfallet 
i enkätundersökning har mycket handlat om att sträva efter tydlighet och slutna 
frågor i högsta mån. Följebrevet utformades för att spegla seriositet och snabbt 
ge en överblick över vad som efterfrågas. Enkäten utformades för att vara så 
kort som möjligt och påminnelser skickades ut i tre omgångar.   
Den största källan till bortfall anses dock vara den övergripande kvalitén på 
mailadresserna. Alla mailadresser hämtades från respektive kommuns hemsida 
och varierade på personspecifika samt allmänna mailadresser. Det är i detta 
skede svårt att avgöra vilka förfrågningar som inte nådde fram till efterfrågad 
person utan hamnade i skräppost och dylikt. Mail som returnerades med 
“misslyckade leveransförsök” bearbetades och nya mailadresser eftersöktes.   
  
 

3.6 Generaliserbarhet, Reliabilitet- och validitetsanalys 
 
Ett resultats generaliserbarhet är anknutet till huruvida enskilda fall av 
exempel kan utformas till påståenden gällande hela kategorins beskaffenhet. 
En generalisering innebär att man drar vissa slutsatser om en hel kategori eller 
population baserat på utfallet i särskilda fall av exempel (Denscombe M. 
2002).  
  
Det är även av intresse att undersöka huruvida materialet/måttet verkligen 
mäter det som avses mätas. Två metoder som lämpas för ändamålet är 
innehållsvaliditet och samtidig validitet. Innehållsvaliditeten kopplas ofta till 
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den teoretiska ramen för undersökningen. Variabler utformas utifrån 
litteraturstudier som sedan, utifrån relevanta begrepp för problemet, kan 
formuleras till frågor. Frågorna nyttjas sedan för att utföra själva mätningen och 
anskaffandet av informationen.  
En hög innehållsvaliditet innebär att man genom hela processen från teori till 
enskilda frågor har uppnått en god täckning av problemområdet. Man mäter då 
det som avses mätas (Patel R., Davidsson B. 2003). 
 
Den andra metoden, att kontrollera validiteten, utgörs av samtidig validitet. 
Det innebär att utfallet av en viss mätning kontrolleras utifrån andra kriterium, 
det vill säga man utnyttjar en annan teknik, för att studera samma objekt, vilket 
ger indikationer på mätinstrumentets funktion (Patel R., Davidsson B. 2003).  
Det är även tal om resultatets interna och externa validitet. Att uppnå intern 
validitet innebär att vi kan visa att förändringar i en variabel är beroende av 
förändringar i en annan variabel. Extern validitet syftar till huruvida materialet 
är generaliserbart gentemot urvalet (Ruane J. 2006).  
  
Förutom validiteten för ett mått är det också relevant att undersöka 
tillförlitligheten i materialet. Ett resultat anses ha hög reliabilitet om det vid 
upprepade försök ger samma resultat, under förutsättning att ingen reell 
förändring har ägt rum i variabeln som mäts. Reliabla mätinstrument fluktuerar 
således inte till följd av tillfälligheter utan ger konsekventa resultat.  Vid 
omständigheter där forskaren inte kan utnyttja respondenten mer än en gång 
kan multipla tillvägagångssätt användas. Med en sådan metod utvecklas två 
alternativa versioner av ett mätinstrument. Reliabiliteten för dessa kan sedan 
uppskattas utifrån en jämförelse mellan resultaten som respektive version ger 
(Ruane J. 2006).  
  
Övergripande konstateras enkätsvaren till att utgöras av högre grad av både 
reliabilitet och validitet. Detta då materialet innehåller litet systematiskt fel. Det 
slumpmässiga felet som råder uppskattas till att vara snäppet högre, då frågornas 
formuleringar inte kan antas vara begripliga för alla, vilket, i viss mån, kan 
sänka validiteten. Vidare finns det tydliga relationer mellan observationer och 
det empiriska materialet samt teorin, vilket ger en god intern validitet. 
Tillförlitligheten i materialet anses vara tillräckligt god, främst på grund av 
enkätsvarens kvalitet och omfattning, för att kunna användas som lämplig 
utgångspunkt gällande projektets slutsatsdragande skeden. Likaså i den externa 
validiteten, då det empiriska resultatet ger god geografisk spridning med en 
majoritet av respondenter som besitter likartad bakgrund. Genom att använda 
kvalitativa intervjuer parallellt med enkäten kan vi stärka validiteten i materialet 
och samtidigt skapa djupare förståelse kring problemformuleringen. Det 
kvantitativa materialet är inte avsett att studeras ur en kontext, utan utgör enbart 
komplement till statistiken och problemformuleringen.   
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I frågan om materialets externa validitet råder en del otydligheter. Materialet, 
främst enkäten, består av delar som ger hög extern reliabilitet medan andra 
relativt låg sådan. Detta då den är uppbyggd av både kvantitativa och 
kvalitativa frågor. Det är i detta skede viktigt att lyfta de enskilda frågornas 
validitet, så att frågorna är ställda för att mäta det som eftersöks. Då varje 
respondent besvarat frågorna under olika omständigheter och bakgrund finns 
det inget sätt att avgöra hur bra varje fråga utformats. Det finns emellertid inga 
tydliga indikationer på att någon av frågorna uppfattats problematisk.  
  
Generaliserbarheten i enkätsvaren motiveras av urvalsstrategin. Många frågor 
är utformade för att ge utrymme kring respondentens uppfattning och egna 
åsikter och kan därmed anses sänka generaliserbarheten i materialet. Detta vägs 
upp av kvantitativa delar i enkäten. 
 

3.7 Kritik 
 
För att på bästa sätt presentera sina överväganden måste forskaren i 
forskningsprocessens samtliga skeden ge möjlighet till insyn. En förutsättning 
till insyn är att forskaren anger sina perspektiv och presenterar sina teoretiska 
samt personliga utgångspunkter vid val av forskningsområde. Eftersom 
forskaren bara kan förlita sig på sitt eget omdöme och kunnande är 
noggrannheten och ärligheten avgörande för forskningens kvalitet. 
Noggrannheten och ärligheten är särskild viktig i själva tolkningsförfarandet, 
då detta moment lämnar utrymme för forskarens inflytanden (Patel R., 
Tebelius U. 2003).  
 
Information och informationsinstrument, som ger numeriska resultat, löper 
mindre risk att förvrängas under insamlingsfasen i förhållande till de tekniker 
som är beroende av forskarens registreringar vid exempelvis observationer och 
intervjuer. För att informationsinsamlingen förblir oberoende av forskaren, 
anses denna vid sådana tillvägagångssätt vara objektiv i sitt bedömande (Patel 
R., Tebelius U. 2003).  
 
I samband med tekniker där forskaren har en aktiv roll i registreringen av 
informationen kan bedömarfel förekomma. Detta innebär att forskarens 
bedömning av informationen avviker från informationens “sanna” värde. Ett av 
dessa kallas haloeffekten och innebär att de första intryck som forskaren utsätts 
för kommer till att påverka dennas bedömningar under hela registreringen. 
Forskaren får med andra ord en förutbestämd uppfattning som styr 
bedömningen. 
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Ytterligare ett bedömarfel som uppträder under kvalitativa insamlingsmetoder 
kallas intervjuar-effekten. Det innebär att forskaren under 
informationsinsamlingen uppträder på ett vis så individerna, medvetet eller 
omedvetet, förstår vad forskaren förväntar sig av dem. Följden blir att 
objektiviteten sätts ur spel (Patel R., Tebelius U. 2003). 
 
Viktigt att lyfta i sammanhanget är även vagheter och skevheter i tolkningen 
och bearbetningen av materialet. Vagheter är relaterat till icke-systematiska 
felaktigheter i mätprocessen. Detta innebär att det inte finns någon bestämd 
anledning för de fel som ingår i mätningen utan snarare att dessa är ett resultat 
av tillfälligheter. Vaghet kan vara följden av exempelvis illa konstruerade 
frågor, respondenternas ouppmärksamhet, forskarnas inflytande på frågor och i 
övrigt. Skevheter är anknutet till systematiska fel och uppvisar ett bestämt 
mönster, det vill säga att misstagen eller felen i mätprocessen konsekvent går i 
en viss riktning. Vanliga orsaker till skevhet kan knytas till forskarnas 
förutfattade meningar till problemet, att forskarna kan tolka oklara eller 
tvetydliga responser på ett sätt som stärker forskarnas förväntningar. Vidare kan 
det relateras till hur frågorna är formulerade. Respondenterna kan anses svara 
oärligt om frågorna är formulerade på ett hotande sätt eller anses känsliga för 
respondenten. Detta kan även leda till att respondenterna svarar på ett sätt som 
snarare uppfyller sociala förväntningar än deras faktiska synpunkter. Detta kan 
komma att förvränga forskningsresultatet (Ruane J. 2006). 
 
Att utgå från en abduktiv forskningsansats och arbeta utifrån denna har 
medfört att resultatet och den övergripande kvalitén på projektet har kunnat 
hållas på hög nivå. Att arbeta på detta sätt ger oss tidigt indikatorer och resultat 
att bygga vidare på, likaså medför det både för- och nackdelar. En tydlig 
nackdel är hur förhållningssättet likväl hade kunnat leda projektet i en 
missledande riktning, detta om förstudien hade drabbats av abnormala värden.  
 
Alternativa metoder hade kunnat utnyttjas i projektets datainsamlingsskede, 
dock resulterade avvägningen gällande materialets omfattning och resursåtgång 
till metodvalet. Det ansågs då att det inte fanns något annat metodval som kunde 
ge lika bra resultat i förhållande till resursåtgång. 
 
Genom att studera en statlig verksamhet som till antal är hanterbart ger väldigt 
önskvärda fördelar. Dels kan vi på ett oproblematiskt sätt avgränsa projektet 
och dels kan forskningen utföras på en total omfattningsnivå. Detta leder i sin 
tur till att materialet som erhålls kan anses vara av högre kvalitet och 
trovärdighet.  
 
Då studien består av både kvantitativt och kvalitativt underlag kan arbetet anses 
beröras av båda typernas vanligt förekommande felkällor. Projektets 
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tolkningskänsliga delar har begränsats och de delar som återstår har utformats 
samt med andra metoder försökt minimeras. Vi har i hög utsträckning arbetat 
med att hindra förväntningar och åsikter från att färga arbetet.  
Mycket tack vare användandet av enkäten som mätverktyg har vi kunnat 
separera detta på lämpligt vis.  
 
Datainsamlingen har inneburit en del handpåläggning och trots noga arbete med 
att inte färga eller leda materialet till önskat resultat kan det inte elimineras helt. 
Vi har strävat efter att triangulera det empiriska materialet i största mån och 
även bearbetat kvalitativ data på ett sätt som i största möjliga utsträckning 
utesluter forskarens egna åsikter. Objektiviteten gällande projektet anses vara 
hög och detta tack vare möjligheten att kunna ifrågasätta varandras åsikter och 
synpunkter.   
Inte minst har insyn möjliggjorts i största möjliga utsträckning. Materialet som 
är öppet för tolkning och som lämnar utrymme för bearbetning har redovisats 
med “före och efter” data.  
Därav anser vi att god vetenskaplig praxis har utövats och materialet 
presenterats på ett sanningsenligt vis.  
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4 Empiri 

Avsnittet syftar till att redovisa resultatet av enkätens mest centrala delar samt 
presentera en sammanställning av de två intervjuer som utförts hos två stora 
fastighetsägare. Enkätens resultat ej behandlas i detta avsnitt återfinns under 
appendix 9.3. 

 
 

4.1 Intervju med fastighetsaktörer 

 
Nedan följer en sammanfattning ur två separata möten med två fastighetsaktörer 
“AL” och “AH”. Aktörerna skiljer sig från varandra på två punkter och är till 
bolagsform snarlika, båda ägs statligt/av myndighet med vinstdrivande 
incitament.  
 
Första bolaget, “AL”, arbetar enbart med kommersiella fastigheter och 
specialanläggningar. Bolaget bedriver verksamhet i hela landet och ägs i 
grunden av staten. 
Det andra bolaget, “AH”, bedriver verksamhet riktat till allmännytta i form av 
bostäder och specialanläggningar samt kommersiella fastigheter. Detta bolag 
har inte samma geografiska spridning som det första. 
Intervjuerna utfördes med personer i respektive bolags energiavdelning.  
 
Bolag “AL” 
Bolaget anses ha en skeptisk inställning till energideklarationen. De framför 
att de inte gjort mycket nybyggnationer utan främst ombyggnationer. Bolaget 
har interna system för energiarbetet som är betydligt mer ingående och ställde 
tuffare krav en de som angivs i BBR. De kostar på sig utförliga mätningar och 
“vill vara i framkant”. Likaså menar de att deras energiberäkningar är väldigt 
ingående och även deras energimätningar ligger en bra bit under beräknade, 
förväntade, värden.   
På grund av detta blir deklarationen en ren formalitet menar bolaget. Däremot 
upplevs deklarationen inte speciellt dyr i jämförelse med liknande kostnader. 
Deras deklarationer resulterade sällan i några konkreta åtgärdsförslag och 
ansågs generellt utförda. De menar att deklarationens kvalitet beror mycket på 
energiexperten. De åtgärdsförslag som angavs upplevdes som “tagna ur en 
lista” och de ville se mer omfattande åtgärdsförslag. De anser att deklarationen 
kan vara svår att tyda för mindre fastighetsägare som kanske inte besitter den 
kompetensen. Bolaget arbetar med tryckprovning som standard i deras 
fastigheter. De framför samtidigt att förarbetet med tryckprovning är relativt 
extensivt på grund av storleken på deras fastigheter.  
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Rörande frågan om konsekvenser för energideklarationen framför ”AL” att vite 
vid förhandling mellan aktörer är lämpligare som “kontroll” snarare än att 
energikontrollen kommer från myndighet. De tycker att påtryckningsmedel är 
bra, men anser det vara problematiskt att sätta gränser för hur långt man ska gå. 
De upplever även en ökning av intresset för energifrågor och framför att 
kommunen har gjort tillsyn på deras energiarbete. Detta har emellertid inte skett 
i syfte att kontrollera energiförbrukning, utan snarare för att kartlägga deras 
energiarbete.  
 
Bolag “AH” 
Bolaget var i processen att övergå till att arbeta med en ny affärsplan. Nya 
direktiv innebär att de kommer bygga mindre och renovera mer, hävdar dem. 
De tittar på modulbyggnader för nyanlända som tar mycket fokus från 
resterande bitar. Deras interna krav gällande energiarbetet ligger ungefär 20 
procent under BBRs och de kommer lägga sig cirka 20 procent under de nya 
kraven. De arbetar med “energiavtal 12” som innebär att energiberäkningen 
arbetas om i flera steg, projektering, byggstart och slutbesked. Detta är en 
relativt dyr kostnad, men det är en viktig process om man ska lägga kraft på 
energifrågan, menar bolaget. De vill visa att en byggnation med 55 kWh/m2 i 
förbrukning kan vara lika billigt att bygga som ett med 75 kWh/m2.  
 
I deras nybyggnationer ingår energideklarationen i entreprenaden. Ansvaret är 
överfört till entreprenören och projektören har rollen att ta in den menar “AH”.  
“Energideklarationen är meningslös, det är bara en pappersprodukt”, hävdar 
dem. Bolaget får inte den direkta effekten av deklarationen och deras 
energideklarationer saknar helt åtgärdsförslag. “Deklarationen är en dyr 
produkt då de bara är en formalitet och papper som ska skickas till boverket”. 
För en villaägare som inte har samma kunskap kan det vara bra med en 
energideklaration, men bolaget har egna system som är mer avancerade än 
energideklaration, menar dem. Bolaget för fram att energideklarationen hade 
kunnat vara värdefull om den hade utformats på ett annat sätt, men “en 
omorganisation från boverket kan ta lång tid att genomföra” säger dem. De 
spekulerar vidare i att det kanske blev för hastigt med deklarationerna. Bolaget 
menar att processen med energideklarationer gick för snabbt och att det 
möjligen hade varit bättre med ytterligare förarbete. “AH” anser att två typer 
av deklarationer hade underlättat arbetet. Ett till företag och ett till 
privatpersoner. "AH" uttrycker “Man kanske inte ska ta alla fastigheter på en 
gång,, utan ta det i intervaller utifrån byggår, exempelvis 60-, 70-, och 80-tal 
och så vidare”.  
 
Vidare anser "AH" att det kan vara bättre att inte sätta kWh/m2 utan antal kWh 
som utnyttjas. Bolaget lyfter fram att det är mer intressant att titta på 
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verifieringen av byggnader och exempelvis hur byggnaden ser ut efter tio år. 
Då blir det kontinuerligt tvång att utföra verifiering, menar de. "AH" 
poängterar att någon form av uppföljning är bra. De framför att pengar till stor 
del styr; vilken hyreshöjning klarar fastigheten? Vad kostar det för slutkund 
och slutanvändare?   
“AH” spekulerar i att energikartläggningen av stora bolag kanske bottnar i en 
hopsättning av energideklarationerna och kan vara en bra 
informationsinsamling och mätverktyg för boverket. "AH" ställer sig positivt 
till tryckprovning. De anser att tryckprovning är en bra idé. 
 

4.2 Enkätresultat  
Nedan följer ett utdrag ur, till frågeställningen, mest väsentliga delar av enkäten. 
Frågorna är presenterade i form av cirkel och stapeldiagram. Vid frågor med 
kvantitativa svar har förtydliganden gjorts undertill. Likaså har exempel ur 
bearbetad data presenterats för att förtydliga innebörden i resultaten. 
Flervalsfrågor med möjlighet till fritext har likaså presenterats med en 
fullständig presentation av ingående data. Fullständig presentation gällande 
bearbetning av enkätsvaren finns under appendix 9.4. Samtliga frågor har 
presenterats med antalet respondenter. Svarsfrekvensen har resulterat i 115 
inkomna enkätsvar. Efter bearbetning av motstridiga svar har materialet 
reducerats till 112 enkätsvar. Avsnittet inleds med två analyser av materialets 
generaliserbarhet och syftar till att upplysa om enkätresultatets reliabilitet.   
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 Resultat av reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Geografisk fördelning av Sveriges kommuner gentemot kommunerna 
som har svarat på enkäten. 

 
Anmärkning: 19 av 21 län i Sverige har minst en kommun som har svarat på 
enkäten. 
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Storleksfördelning av Sveriges kommuner gentemot kommunerna som 
har svarat på enkäten.  

Detta är en jämförelse mellan hela populationen och den del av populationen 
som har besvarat enkäten, denna jämförelse visar att det finns en bra 
fördelning av kommunstorlekarna sett till befolkningsmängd.   
  

2%

4%
11%

55%

28%

FÖRDELNING ÖVER 
RESPONDENTERNA 

1%

4%
10%

59%

26%

FÖRDELNING ÖVER 
HELA RIKET

Kommuner med mer än 200 000 invånare

Kommuner med 200 000-100 000 invånare

Kommuner med 100 000-50 000 invånare

Kommuner med 50 000-10 000 invånare

Kommuner med mindre än 10 000 invånare
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 Sammanställning av enkätsvar  
 
6.1 Kräver ni in en energiberäkning ifrån byggherren innan startbesked 
ges? 
 

 
 
Antal respondenter: 112 st. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Vid större byggen 
 Vid behov och då inför samråd 
 Det är helt beroende på ärende. Se t.ex. lättnader för fritidshus. Frågan är alltså 

omöjlig att besvara i befintlig formulering. 
 Vid nybyggnation krävs energiberäkning vid tekniskt samråd, annars räcker U-

värdeberäkning men fritidshus/Attefall har inga energikrav. 
 Inför startbesked 

Ja, inför tekniskt 
samråd

92%

Ja, vid 
bygglovsansökan

3%

Nej
1%

Annat
4%
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6.2 Kräver ni in en energimätning från byggherren efter att byggnaden 
har tagits i bruk? 

 
Antal respondenter: 112 st. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Samordning med energideklarationen där sådan behövs enligt lag. 
 Om beräkningen är under 90 % av kraven krävs ingen mätning bara om det ligger 

nära kravnivån. 
 Via mätning, men har ej fått in någon ännu då bara ett aktuellt ärende har 

handlagts och slutbesked ej har givits ännu 
 Vi kräver in en energimätning om beräkningen har mindre säkerhetsmarginal än 

20% 
 Energideklaration tas fram 2 år efter att ha flyttat in.  
 De gör stickprov. 

  

Ja
20%

Nej
75%

Annat
5%
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7.1 Varför kräver ni inte in en energimätning av byggherren? 
 

 
 
Antal respondenter: 77 st. 
Då frågan är av kvalitativ art har en kategorisering/bearbetning utförts för att 
uppnå kvantitativa mätvärden. Nedan redovisas kategorierna och exempel på 
svar som har sorterats under viss kategori. Respondentens svar kan 
förekomma i mer än en kategori. För att se samtliga svar och vilken kategori 
dem är placerade i se appendix 9.3. 
 
Bristande svar/Missförstod frågan  
Exempel: 1. Byggnationerna i vår kommun är till största del fritidshus  
och renvaktarstugor 2. Vet ej. 
 
Resursbrist  
Exempel: 1. Arbetsbelastning 2. Tidsbrist 

 
Kunskapsbrist eller menar att ansvaret ligger helt på Boverkets  
Exempel: 1. Vi upplyser om att en energimätning ska göras två år efter byggnaden 
färdigställts som ska skickas till boverket 2. Den ska inkomma till boverket 
 
Menar att mätningen är bristfällig/onödig eller förlitar sig på att beräkningen 
räcker.  
Exempel: 1. Det är meningslöst, energiförbrukningen beror mer på livsstil än byggteknik. 
2. Vi utgår från beräkningen, samt de tekniska egenskaperna 

12%

23%

44%

21%

Bristande svar/Missförstod
frågan.

Resursbrist

Kunskapsbrist eller menar
att ansvaret ligger helt på
Boverkets

Menar att mätningen är
bristfällig/onödig eller
förlitar sig på att
beräkningen räcker.
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7.2 Vem anser ni bör göra uppföljningen?  

 
Antal respondenter: 80 st. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Vet ej 
 Ingen 
 ... 
 Ingen 
 Den myndighet som har ansvar för energideklarationerna dvs. Boverket 
 Hade varit positivt om kommunen är med i uppföljningen för att skapa en bättre 

helhetsbild 
 Byggherren själv 
 Kontrollansvarig 
 Byggherre 
 Ingen 
 Undviker frågan * 

 
*= Noterat vid intervju. 

Boverket

Kommunen

Länstyrelsen Annat
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7.3 Vilka juridiska texter är så otydliga att det är problematiskt? 

 
Antal respondenter: 80 st. 
Respondenterna har kunnat kryssa i mer än ett alternativ. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Vet ej 
 Ej problematiskt 
 Är ej så insatt i lagen om energideklaration att jag kan uttala mig om den 
 Kan inte ge ett klart svar, då jag inte tagit del av Lagen om energideklaration. 
 Det är ju i praktiken det blir omöjligt, därför prioriteras inte detta, det är inte så 

svårt att förstå de juridiska texterna.   
 De flesta texter kan tolkas lite hur man vill så jag skulle säga att alla lagtext är lite 

otydlig. 
   

Lagen om 
energideklaration

15%

PBL
11%

BBR
20%

Ingen av 
ovanstående

48%

Annat
6%
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8.1 Hur stor andel av byggherrarna har ni mottagit mätning ifrån? 

 
Antal respondenter: 28 st. 
Respondenten svarade genom att fylla i på en tiogradig skala, där 1 
motsvarade ”0-10 %” och där 10 motsvarade ”90-100 %” 
 
8.2 När utförs normalt kontrollen av energimätningen? 

 
Antal respondenter: 28 st. 
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21%

18%

4%

18%
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7%
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Efter ca 2 år
71%

Efter ca 1 år
25%

Efter ca 3 år
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8.3 Vilka typer av byggnader har ni fått in energimätningar på? 

 
Antal respondenter: 28st. 
Respondenterna har kunnat kryssa i mer än ett alternativ. 
Anmärkningsvärt: Samtliga respondenter hade kryssat i alternativet villor 
men de flesta hade även kryssat i fler alternativ utöver villor.   
 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Ej fått in någon energimätning under den korta tid jag varit här 
 Inget ännu 1 blivande på villa 
 Vi har börjat förfarandet nyligen och har därför inte fått in några energimätningar 

än. Svaren på dessa frågor blir därför missvisande. 
 

Villor
44%

Flerbostadshus-
hyres
12%

Flerbostadshus-
bostadsrätt

9%

Radhus- hyres
9%

Radhus-
bostadsrätt

9%

Lokaler
12%

Annat
5%
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8.4 Hur ofta används energideklarationen som verifiering av kraven? 

 
Antal respondenter: 28 st. 
Respondenten svarade genom att fylla i på en tiogradig skala, där 1 motsvarar 
” Aldrig 0 %” och där 10 motsvarar ” Alltid 100 %”. 
 
8.5 Hur stor andel uppnår kravet? 

 
Antal respondenter: 28 st. 
Respondenten svarade genom att fylla i på en tiogradig skala, där 1 motsvarar 
”0-10 %” och där 10 motsvarar ”90-100 %”. 
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0%

18%
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5 Analys 

Kapitlet syftar till att presentera en återgivning och bejakelse av empirin. 
Avsnittet presenterar en fördjupning kring empirins väsentliga delar och 
eventuellt rådande samband mellan dessa. Vidare lyfts avfärdade samband och 
icke-samband rörande empirins utfall. 

 
 
Analysen är uppdelad i två faser. Första fasen syftar till att lyfta eventuellt 
rådande samband mellan egenskaper för kommunerna och insamlad data från 
enkäten. Andra stadiet avser att presentera en analys av resultatets centrala 
delar och återknyta till BBR avsnitt 9, Energihushållning.  

5.1 Analys av samband 
 
Finns det något samband mellan de kommuner som har en rutin 
kring energiverifieringen och kommuner som saknar sådan rutin? 
 

Diagrammet ovan illustrerar relationen mellan antal inkomna 
bygglovssökningar per kommun (2015) i förhållande till om kommunen utför 
någon typ av energiverifiering. 
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Determinationskoefficient (R2) är en koefficient som indikerar på om det råder 
något samband mellan de två variablerna, ju högre värde (högst 1) på 
determinationskoefficient, desto starkare samband kan påvisas. R2-värdet i 
denna analys är mycket lågt därav går det inte att påvisa något aktuellt samband 
mellan arbetsrutinerna och kommunens aktivitetsnivå. 
 
Går det att tyda något geografiskt samband? 

 
Norrland, Svealand och Götaland valdes som geografisk inledning för att 
anonymiteten av respondenterna skulle bibehållas. Som diagrammen 
åskådliggör föreligger viss skillnad mellan de geografiska indelningarna. Till 
följd av att ingen avsevärt stor skillnad existerar, är det ända som kan 
konstateras, enligt insamlad data, att Götaland har kommit något längre i arbetet 
kring energiverifieringen.  
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Råder något samband mellan invånarantalet i en kommun och 
energiverifieringsrutiner?  
 

Jämförelsen ovan utfördes på följande vis; Sveriges kommuner sorterades efter 
invånarantal (Statistiska centralbyrån, 2016) och delades sedan i tre jämnstora 
delar. Inledningsvis användes fem indelningar för att undersöka om 
respondenterna som svarat representerade hela populationen väl. Denna 
jämförelse blev väldigt snedvriden då de fem grupperna skilde sig markant i 
storlek. Den minsta gruppen bestod av 4 kommuner och den största av 170 
kommuner. De 96 minsta utgörs av 32 procent, de 97 mellersta utgörs av 37 
procent och de 97 störta utgörs av 31 procent av de totala antalet respondenter. 
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Finns det något samband mellan arbetsrutiner och kommuner som 
är hårt belastade kontra mindre belastade? 

Denna jämförelse utfördes enligt följande metod; Invånarantalet av varje 
kommun delades med antalet bygglovsansökningar som respondenterna angivit 
för respektive kommun, detta värde ger oss indikationer på kommunens 
aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån jämfördes sedan med om kommunen utför 
någon form av energiverifiering eller ej.   
Jämförelsen kan vara lite missvisande då det inte framgår uppgifter om hur 
många som arbetar med bygglovsärenden på respektive kommun. Därav kan vi 
inte med säkerhet säga att invånarantalet är starkt knutet till antalet resurser i 
respektive byggnadsnämnd. Denna jämförelse uppfördes främst för att studera 
om där föreligger någon tydlig skillnad i resursfrågan, vilket det inte gör enligt 
insamlat material, då resultaten är identiska. Man kan även ifrågasätta huruvida 
antalet angivna bygglovsärenden överensstämmer med verkligheten. 
Jämförelsen är gjord på de 55 kommuner med flest antal bygglovsansökning per 
invånare gentemot de 55 kommuner med minst antal bygglovsansökningar per 
invånare. 
 

5.2 Energiberäkningen 
Enligt enkätundersökningen ser vi att nästintill alla kommuner som har svarat 
uppger att de kräver in en energiberäkning inför det tekniska samrådet. 
Beräkningen kan anses vara av stor vikt i avgörandet kring byggnadens 
framtida energiförbrukning och resultatet tyder på att kommunerna har bra 
rutin rörande implementeringen av energiberäkningen. Likaså blir detta en 
viktig faktor i arbetet med att nå de nationella miljömålen i Sverige.   
Via enkätundersökningen och intervjuer har det poängterats vid olika tillfällen 
att det finns brister/förbättringspotential gällande energiberäkningen. Nedan 
följer några exempel på detta.  
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Standardisering av beräkningsprogram 
”Kan vara bra om krav införs på energiberäkningarna, t.ex. att beräkningen 
har gjorts med hjälp av ett godkänt program.”(Byggnadsinspektör, minst 2 års 
erfarenhet)  
En klar fördel med att standardisera beräkningsprogrammen är att kvalitén på 
energiberäkningarna med största sannolikhet förbättras. En sådan 
standardisering skulle medföra att glädjekalkyler minimeras och 
ingångsvärdena kan regleras på en mer detaljerad nivå, vilket vidare bidrar till 
att beräkningens resultat kommer närmare den faktiska energianvändningen. 
Dock kan en sådan standardisering leda till en prishöjning av 
beräkningsprogrammen som omfattas av standardiseringen, detta skulle kunna 
slå hårt på mindre bolag inom byggbranschen. Frågan om hur handberäknade 
energiberäkningar skulle behandlas hade kunnat bli problematisk.  
 
Krav på att energiberäkningen utföras av energiexpert 
”Hade hjälpt att någon certifierad hade gjort beräkningen” 
(Byggnadsinspektör, minst 6 års erfarenhet).  
Detta förslag hade gett en större säkerhet av kvalitén på energiberäkningen och 
kan även leda till förslag på mindre åtgärder, som hade kunnat ge byggnaden 
en lägre energiförbrukning. Detta förslag hade emellertid medfört en större 
kostnad för byggandsherren vid projekteringsstadiet, men förhoppningsvis 
hade det lönat sig med en lägre energiförbrukning sett utifrån byggnadens 
livstid.  
 

5.3 Energiverifieringen 
Främst genom enkätundersökningen, men även via ett antal intervjuer, har det 
framkommit en relativ tydlig bild av kommunernas tillsynsarbete och även 
problematiken kring energiverifieringen. Bilden visar att 20-25 procent av 
kommunerna har någon slags rutin kring energiverifieringen, variationen beror 
på hur svaren tolkas.   
Enkäten utformades för att leda respondenten till relevanta följdfrågor baserat 
på deras svar. Därav kan vi grovt dela in respondenterna i kommuner som har 
rutiner kring energiverifiering och kommuner som saknar sådana rutiner.  
Nedan följer en analys över hur rutinen kring energiverifieringen, som somliga 
kommuner uppgett att dom har, följt av en analys rörande de kommuner som 
uppgett att rutin saknas.  
 

  
Kommuner som uppgett att det har en rutin kring energiverifieringen 
Enkätens första följdfråga till respondenten var; ”Hur stor andel av 
byggherrarna har ni mottagit mätning ifrån?”. Denna fråga resulterade i en klar 
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spridning av svaren, där de flesta angav andelen 0-10 % och somliga angav 
andelen 90-100%. Största delen av kommunerna, cirka 80 %, angav att de hade 
mottagit mätningar ifrån 50 % eller mindre av totala antalet byggherrar. 
Dessvärre framkommer det inte varför andelarna skiljer sig så markant mellan 
de olika kommunerna. Ur enkätsvaren kan vi tyda att vissa kommuner har 
rutiner kopplat till energiberäkningen. Klarar beräkningen kraven med en viss 
procents marginal så kräver kommunerna inte någon vidare mätning.   
Det kan annars handla om en resursbrist hos kommunerna, vilket anses vara den 
mest troliga anledningen då många har angett detta som anledningen av att de 
inte tar in några energiverifiering överhuvudtaget.  
  
De flesta kommunerna angav att de fick in mätningen efter två års tid och ca 25 
procent angav att mätningen kommit in redan efter ett år. Att ta in mätningar 
redan efter ett år kan anses något problematiskt då byggfukten troligtvis inte 
torkat ut tillfullo och till följd kan leda till att energianvändningen blir något 
högre vid detta tillfälle.  
Gällande flervalsfrågan ”vilka typer av byggnader har ni fått in mätningar på?” 
svarade samtliga kommuner att de fått in mätningar på villor, varav många 
också angav att de fått in mätningar från andra typer av byggnader.   
Efterföljande fråga handlade om hur ofta energideklarationen används som 
verifiering av en byggnads verkliga energianvändning. Svaren skiljer sig väldigt 
mycket åt och en del anger att deklarationen ”Aldrig (0 %)” används. Det 
framgår även att ca 80 procent av kommunerna någon gång har använt 
energideklarationen som verifiering. Ett fåtal svarade att energideklarationen 
”Alltid (100 %)” användes som verifiering.  
 
Hur många mätningar uppnådde kraven? 
Nästan hälften, 44 %, av kommunerna svarade att 90-100 % av mätningarna 
uppnådde kraven. Samtidigt kan det konstateras att mer än hälften av dessa vid 
något tillfälle fått in mätningar som inte uppnått kraven. Den stora 
problematiken med att så många kommuner, vid minst ett tillfälle, har fått in 
mätningar som inte uppnår de utsatta kraven, är att de allra flesta kommuner 
samtidigt uppger en kunskapsbrist i sammanhanget. Dessa kommuner framför 
att de inte vet vilka åtgärder som skulle kunna vidtas om kraven inte uppnåtts.  
 
När frågan lyftes under intervjuerna, poängterade de flesta intervjupersoner, att 
det i många fall är svårt och väldigt dyrt att vidta åtgärder om mätningen skulle 
överstiga kraven. Intervjupersonerna lyfte även att ett eventuellt överskridande 
av energianvändningen var starkt relaterat till brukaren av byggnaden, då 
brukaren exempelvis kan ha använt mer varmvatten eller vädrat mer än 
beräknat.  
 
Kommuner som uppgett att rutiner kring energiverifieringen saknas 
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Nästan hälften, 44 %, svarade att energiverifieringen inte utfördes då detta inte 
var deras uppgift. De flesta som angav denna anledning menar att ansvaret 
ligger på Boverket. En stark majoritet respondenterna menar att 
energideklarationen är det underlag som skall verifiera att kraven uppnåtts. Ett 
svar lyder följande; ”De ska energideklarera och då kontrolleras att kraven är 
uppfyllda. När kommunen inte längre har tillsyn över energideklarationer har 
vi inte heller arbetet med detta”, vilket kan tolkas att lagändringen kring 
energideklarationen som ägde rum 2012 skapade en ovisshet i 
energiverifieringsfrågan, det är flera respondenter har svarat likartat på denna 
fråga. Gällande frågan; ”vem anser ni bör göra uppföljningen?” svarade en klar 
majoritet att uppföljningen är Boverkets uppgift, vilket borde kunna härledas 
till energideklarationen. 
 
Runt en fjärdedel, 23 %, svarade att utebliven energiverifiering kunde knytas 
till brist på resurser. Svaren kring resursbristen är väldigt kortfattade i de flesta 
fall.  
Något som tydligt kunde urskiljas vid både enkätundersökningen och 
intervjuerna var det råder viss negativ inställning emot utfärdandet av 
intermistiskt slutbesked. Somliga menade att det intermistiska slutbeskedet var 
väldigt resurskrävande, dock framgår det inte på vilket sätt detta var 
resurskrävande. Ett fåtal respondenter hade inställningen att interimistiskt 
slutbesked var nästintill ogenomförbart då ett ärende måste få avslutas, att ha 
ärendet öppet två år efter en byggnad har tagits i bruk menades vara för länge. 
Det var många som svarade att de ansåg energimätning/energiverifiering till att 
vara helt onödig, svar så som ”Det är meningslöst, energiförbrukningen beror 
mer på livsstil än byggteknik” är ett av flera liknade svar. Ett antal respondenter 
ansåg att energimätning/energiverifieringen inte ansågs nödvändig, eftersom en 
energiberäkning hade utförts innan byggnaden uppfördes. Detta resulterar i att 
respondenterna, helt eller till stor del, förlitar sig på att beräkningen 
överensstämmer med det verkliga utfallet. 
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6 Diskussion 

 
Detta kapitel syftar till att presentera en fördjupning i analysens och 
referensramens resultat samt ge en självständig bejakelse till analysens mest 
centrala delar. Delfrågor presenteras och besvaras. 

 
 
Kapitlet är uppdelat i två delar. Första delen syftar till att besvara samtliga 
delfrågor och sammanfattar studiens upptäckter. Andra delen är avsedd att ge 
fördjupning i somliga delfrågor och framföra spekulationer kring dessa. 

Delfrågor: 

 Hur ser implementeringen av verifieringskraven ut idag?   
Verifieringskraven anses otydliga ur tillsynsaspekt och fungerar 
undermåligt.  

 Vad blir påföljderna av att energimätningen överstiger kraven? Och vilka 
påtryckningsmedel och konsekvenser för uteblivna energideklarationer 
finns? 
Inga påföljder har påträffats under studien, tydlig kunskapsbrist från 
berörda myndigheter råder kring ämnet. Påtryckningsmedel finns i form 
av sanktioner enligt Boverket. Det råder inga uppgifter om i vilken 
utsträckning dessa används. 

 Vems ansvar är det att det kommer in en energimätning som verifiering? 
Och vem ansvarar för att verifiera uppfyllandet av energikraven?  
Byggherren är ansvarig för att uppvisa att energikraven uppnås. 
Byggnadsnämnden i respektive kommun har tillsynsansvar för att 
verifieringen uppnår kraven.  

 Hur väl överensstämmer energiberäkningen med verkligheten? 
Aktuell forskning tyder på att energiberäkningen inte kan anses vara så 
tillförlitlig som byggnadsnämnden anser idag. 

 Fungerar lagen om energideklaration som styrmedel?  
Undermåligt, baserat på systemets potential.  

 Vad har juridiska personer för inställning till lagen om energideklaration 
och kan deklarationen ha ytterligare tillämpningsområden för dessa 
parter?  
Energideklarationen anses som ren formalitet och enbart pappersarbete.  

 Finns det liknande system i nordanländerna? 
Sverige är ensamma i implementeringen av ett energiverifieringssystem 
av detta slag.  
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Krav på certifiering för utförandet av energiberäkningar  
Energiberäkningen är onekligen en viktig del i verifieringen av byggnaders 
energiprestanda. Ur empirin kan vi tyda att en minoritet byggnadsnämnder, helt 
eller delvis, förlitar sig på kvalitén av inkomna beräkningar är god nog, för att 
inte följas upp. I Boverkets sammanställning av länsstyrelsernas utredningar 
framgår det att hälften av de tillfrågade byggnadsnämnderna någon gång har 
haft incitament att misstro resultatet i beräkningen. Byggnadsnämnderna har 
dock rutiner på hur dessa ärenden hanteras. Ur samma utredning framkommer 
konkreta påföljder av bristande energiberäkningar och byggnadsnämnderna 
anses ha goda kunskaper kring påtryckningsmedel och rutiner. Resursbrist är en 
frekvent förekommande anledning till varför byggnadsnämnderna inte arbetar 
med uppföljningen av energikravet och kan upplevas som en given ursäkt. 
Därav finns det goda marginaler att vinna på att lägga över stora delar av 
kontrollbördan på en certifierad energiexpert. Till följd minskar 
byggnadsnämndernas arbete med granskningen avsevärt och de oberoende 
energiexperternas kompetens bidrar till att lyfta kvalitén och träffsäkerheten av 
energiberäkningarna.  
I examensarbetet, “Energianvändning i nybyggda småhus – Kartläggning av 
energideklarationer och energiberäkningar i Skåne”, presenterar författaren 
siffror som visar på att ungefär 33 procent av energiberäkningarna ligger lägre 
än det värde som mäts upp genom en energideklaration. Av dessa råder i snitt 
en marginal på 25 procent över det beräknade värdet.  
Siffrorna hade förhoppningsvis sjunkit avsevärt om energiberäkningen 
framtogs av en certifierad energiexpert och beräkningarna borde komma 
närmare det uppmätta värdet.  

Ekonomisk sanktion av energideklarationen  
För att få in fler energideklarationer i boverkets register, Gripen, skulle någon 
form av ekonomisk sanktion kunna införas som katalysator. Om Gripen skulle 
bli mer omfattande hade detta kunnat underlätta arbetet med energiverifieringen 
avsevärt. 

Det existerar en bred kunskapsbrist rörande energideklarationen bland 
småhusägare i Sverige. Det kan anses vara optimistiskt av regeringen att 
förvänta sig att bostadsägarna självmant ska utföra kostsamma 
energideklarationer utan några som helst incitament. De främsta fördelen med 
en ekonomisk sanktion är att den skulle fungera som en effektiv metod att sprida 
kunskapen om energideklarationen. Kunskapsbrist gällande 
energideklarationen tror vi är den största bidragande faktorn till uteblivna 
energideklarationer. 

Ett bra alternativ är att göra energideklarationen avdragsgillt på rot eller 
rutavdraget, då detta kan anses vara det mest välkända avdraget. Media belyser 
även ofta ändringar i rot och rut-avdragen, vilket skulle främja själva 
deklarationens existens ytterligare. En svårighet/nackdel med att placera 



63 

energideklarationen under rot eller rut-avdraget är att dessa avdrag är avsedda 
för hushållsnära-tjänster (Rut) och renoveringar (Rot).  

Liknande sanktionsmetoder för solceller utförs idag. Regeringen avsätter en 
summa pengar varje år som är ämnade för detta ändamål. Denna typ av 
tillvägagångssätt lämpar sig även för upprättandet av energideklarationen. 
Byggherren eller fastighetsägaren kan då ansöka om bidrag för en förbestämd 
del av kostnaden gällande upprättningen av energideklarationen.  

Nackdelen med en ekonomisk sanktion är själva kostnaden det skulle medföra 
staten. Däremot hade sanktionen bidragit till att utöka databasen Gripen, vilket 
kan anses värdefullt ur ett samhällsperspektiv och skulle bidra till en bättre 
kartläggning av Sveriges energianvändning. Likaså har detta en bidragande 
faktor i arbetet med energiverifieringen av byggnader och underlättar i 
kommunernas tillsynsansvar. Sanktionen är ingen permanent lösning utan 
avsedd för att få ”bollen i rullning” kring energideklarationernas upprättande. 

Resursbrister 
Resursbrist är en av de främst förekommande anledningarna till varför 
energiverifieringen inte utförs av kommunerna. Dock kan det anses vara 
tvetydigt huruvida det faktiskt är tidskonsumerande att göra en uppföljning på 
energikraven. Vi menar på att kommunerna besitter kapaciteten att utföra en 
sådan efterkontroll men syftar till att arbetssättet och rutiner kring verifieringen 
måste effektiviseras. Det är en väldigt liten del av kommunerna som arbetar 
med Boverkets databas för att verifiera byggnaders energibehov.  

Det är intressant att studera sambandet mellan vad som kan anses hårt belastade 
kommuner kontra mindre belastade kommuner. Det visar sig vara precis lika 
många kommuner, som utför energiverifieringen i de två indelningarna, detta 
stärker teorin att resursbristen inte är den avgörande faktorn i arbetet med 
energiverifieringen.   

Vi kan via intervjuer och enkätsvar tyda viss problematik med ett interimistiskt 
slutbesked i syfte att verifiera energibehovet. Många menar på att sådant 
arbetssätt är högst resurskrävande och ogenomförbart då ärendet måste hållas 
öppet i två år. Dessvärre har vi svårigheter att förstå hur en enklare intern 
uppföljningsrutin inte skulle lösa problemet. Det finns säkerligen en rad 
myndigheter som redan har rutiner för sådant arbete och som inte anses vara 
allt för långsökt att byggnadsnämnderna finner lärdom hos dessa.   
Ett annat problem som framkommer gällande det intermistiska slutbeskedet är 
hur kommunen skall behandla en försäljning av byggnaden som det 
intermistiska slutbeskedet rör? Vem skulle bli ansvarig om det visar sig att 
energiverifieringen överstiger kraven?   
Ett vidare steg att ta gällande lösningen av problemet är att alltid vända sig till 
den befintliga ägaren av byggnaden när verifieringen skall utföras. Om köpet 
gjorts i nära anknytning till att energiverifiering ska utföras, är det sällan detta 
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kan döljas för varken köpare eller säljare. Inte minst då försäljningen sker via 
mäklare, då det ställer andra krav på upplysningspliktiga frågor. Detta medför 
att köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt borde räcka för 
att belysa ansvaret. Däremot om energiverifieringen skulle skilja alltför markant 
ifrån beräkningen är det rimligt att köparen vänder sig till säljaren för att få 
underlag på att byggnaden upprättats enligt beräkningarna. 

Åtgärdspotential i BBR  
En majoritet av de tillfrågade kommunerna gör gällande att dagens energikrav, 
som ställs i BBR avsnitt 9, upplevs som rimliga. Ungefär 17 procent av 
respondenterna svarade att kraven kunde skärpas ytterligare. På frågan ”Vad 
skulle du vilja ändra gällande avsnitt 9 energihushållning i BBR?” svarade en 
respondent, ”Inga skärpningar närmaste tiden, då branschen inte hinner med. 
Blir väldigt svårt på tillbyggnader av gamla hus när väggar och tak får betydligt 
större tjocklekar”. Det upplevs inte råda några vidare svårigheter att uppnå 
kraven vid nybyggnation, men vid renoveringar kan det bli problematiskt. 
Antingen får kraven bibehållas ett tag framöver eller får det förtydligas hur 
kommun ska behandla renoveringar. Detta är nämligen ett problem som flera 
respondenter lyfter fram i sina svar.  

Förslag om att skriva in en obligatorisk luftläckagekontroll av byggnationen vid 
minst ett tillfälle har inkommit. Detta förslag ställer vi oss positiva till. En stor 
fördel med en luftläckagekontroll är att den fungerar som en byggnadsteknisk 
kontroll och ger indikation på den hantverksmässiga kvalitén av byggnaden. Ett 
implementerande av obligatorisk luftläckagekontroll skulle givetvis innebära 
införandet av riktlinjer för hur mycket läckage som skulle accepteras.  
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7 Slutsats 

 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit utifrån 
bakomliggande analyser och återknyts till projektets problemformulering. 

 
 
Vi har genom arbetsprocessen konstaterat följande; baserat på 112 behandlade 
enkätsvar är det cirka tre utav fyra kommuner som saknar rutiner gällande 
arbetet med energiverifiering. En avsevärd andel av dessa arbetar enbart med 
energiberäkningen och anser denna till att vara tillräcklig. Aktuell forskning 
indikerar på att energiberäkningen inte kan anses ha den tillförlitlighet som 
råder idag. Dessutom råder stor ovisshet gällande påföljder, påtryckningsmedel 
och konsekvenser för byggnader som inte uppnår energikraven vid verifiering. 
Kunskapsbrist gällande arbetet med energiverifieringen anses vara den största 
anledningen till att den inte utförs. Många gånger handlar det om missförstånd 
rörande energideklarationen och Boverkets tillsynsansvar. 
 
Boverkets arbete med energideklarationen fungerar undermåligt. Boverket har 
rutiner för påtryckningsmedel och databasen växer stadigt. Dock visar aktuell 
forskning på att det är så lite som en tiondel av deklarationerna vid 
nybyggnation som utförs. Dessutom råder delade åsikter om 
energideklarationens funktion. Kommersiella fastighetsaktörer ser detta som en 
börda och meningslöst pappersarbete då den inte anses uppfylla någon 
förbättrande funktion. Större företag av detta slag anses besitta mer ingående 
undersökningar gällande deras fastigheter och då åtgärdsförslagen ofta är 
obrukbara eller helt uteblivna finner de ingen funktion med 
energideklarationen. Gällande privatpersoner är lagen om energideklarationen 
många gånger en nyhet. 
 
Summan av detta resultat är en indikation på att energimätningen som 
verifiering är ett styrmedel utan genomslagskraft.  
Boverket har skapat underlag för ett välfungerande verifieringssystem men har 
valt att frånvara när det kommer till den faktiska kontrollen. Man har istället 
valt att lägga ansvaret på byggnadsnämnden som sällan lever upp till 
förväntningarna i sammanhanget. Det vill säga, det råder två 
myndighetsutövande med syftet att sänka energianvändningen i byggnader, 
men ingen har valt att föra arbetet hela vägen. 
 
Många krav i BBR är ofta allt för löst presenterade. Vi anser att rådtexten i BBR 
rörande energiverifieringen borde omarbetas och ord som “bör” ändras till 
“skall”. Införandet av luftläckagekontroll med klara acceptansnivåer är ett 
rimligt steg i arbetet med energiprestandan. Energiberäkningen upplevs som ett 
välfungerande kontrollverktyg men kan förbättras. 
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Att låta certifierade energiexperter utföra energiberäkningen borde vara 
tillräckligt för att öka beräkningens precision samt befria den från 
“glädjekalkyler”. 
 
Boverket bör driva arbetet med energideklarationen framåt, då systemet redan 
är implementerat kan goda resultat uppnås om ytterliga finansiella medel kan 
lyfta energideklarationen till nästa nivå. Ett centraliserat arbete medför även att 
den totala kostnaden oftast kan hållas nere.  
BBRs energikrav måste införas som kontroll i databasen, till Boverket inkomna 
energideklarationer måste fungera som underlag för kommunerna i deras arbete 
med energiverifieringen. Detta innebär, dels att en betydligt större andel 
nybyggnationer upprättar deklarationen i tid men också att kontrollen införs 
redan när energideklarationen överlämnas till Boverket.   
Det framkommer att villor kontrolleras mer extensivt utav byggnadsnämnden 
och detta kan anses återknytas till att privatpersoner är de som oftast blir 
granskade. Ett effektivt sätt att öka upprättandet av deklarationer anses vara 
genom att subventionera en del av kostnaden för privatpersoner. 
 
Det kan heller inte anses lämpligt att energideklarationen gäller för samtliga 
berörda parter då behoven ser betydligt olika ut för privata och kommersiella 
fastighetaktörer. Därför vill vi föreslå en uppdelning där en mindre omfattande 
och billigare version av deklarationen presenteras för privatpersoner. 
 

7.1 Vidare forskning 
Aspekter som vi inte hinner beröra under studien innefattar bland annat vidare 
utredning gällande kunskapsspridningen av energideklarationen och 
energiverifieringen bland allmänhet och kommuner.  
Även en djupare utredning av vilka åtgärder som Boverket behöver vida för 
att förbättra arbetet kring energideklarationer och sammankopplingen av 
BBRs energikrav och energideklarationen.  
Inte minst, en lösningsorienterad utredning gällande interimistiska 
slutbeskedets införande i kommunernas arbete med energiverifieringen.   
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9 Appendix 

9.1 Följebrev 
 

 
 

Till dig som arbetar med BBR:s tekniska krav! 
 
(Vi ber om ursäkt om detta mail hamnat fel! Vi uppskattar om Ni kan skicka det vidare till 
berörd part) 
 
Energikraven som infördes 2006 är en viktig faktor för landets energikonsumtion och har 
en betydande roll i uppförandet av nya byggnader. Vi är två studenter från Lunds Tekniska 
Högskola som vill att dessa villkor ska uppfylla sin fulla funktion och utför som följd ett 
examensarbete kring de tekniska kraven som ställs i BBR avsnitt 9. 
Därför skickar vi ett frågeformulär till Er och resterande 289 utav Sveriges 
kommuner!  
 
Er medverkan är viktig! Enkäten beräknas ta ca 5-15 minuter. Ert deltagande i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är av högsta vikt för undersökningens 
kvalitet, att Ni som får frågeformuläret besvarar det. Vi ber att Ni försöker svara så utförligt 
som möjligt och är noga med att klicka “Submit” i slutskedet för att enkätsvaren skall 
skickas in(inga svar registreras om inte enkäten slutförs).  
 
Länk till enkät: http://goo.gl/forms/GkD3LECYxY 
 
Ditt svar kommer behandlas konfidentiellt. I slutrapporten kommer inga enskilda 
kommuners svar att kunna urskiljas! De insamlade uppgifterna kommer enbart användas i 
statistiska ändamål. Alla svar kommer att förstöras, så snart rapporten är avslutad. 
 
Om du har problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, 
skicka då gärna ett mail till LTH.exjobb@gmail.com, så återkommer vi inom kort. 
Påminnelse kommer skickas ut i två sekvenser till ej deltagande kommuner. 
 
Trots att vi förorsakar Er visst besvär, hoppas vi att Ni vill hjälpa oss att öka kunskaperna 
inom området. Resultatet av undersökningen kommer presenteras i juni 2016. 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Lund, Mars 2016 
 
Simon Andersson  Eray Eryilmaz  
Ingenjörsstudent, LTH  Ingenjörsstudent, LTH 
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9.2 Enkätens utformning 
 
1. Vilken kommun arbetar du på? 
Svarstyp: text 
 
1.1 Vilken arbetstitel har du?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Stadsarkitekt, Avdelningschef, Biträdande stadsarkitekt, Byggnadsinspektör, 
Granskningsingenjör, Bygglovsadministratör, Tillgänglighetsrådgivare, 
Stadsantikvarie, Planarkitekt, Miljöbyggnadsstrateg och möjligheten att fylla i egen 
titel. 
 
1.2 Hur länge har du varit anställd på kommunen under aktuell 
arbetstitel?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Upp till 6 månader, 6 - 12 månader, 1 - 2 år och 2 år eller mer 
 
1.3 Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Grundskola eller motsvarande, Gymnasie- eller Yrkesutbildning, Högskole- eller 
Universitetsexamen och möjligheten att fylla ett egenkomponerat svar.  
 
2. Ungefär hur många bygglovsärenden fick ni in under 2015? 
Svarstyp: text  
 
3. Hur stor andel av de ansökande byggherrarna är fysiska 
personer? 
Svarstyp: 10 gradigskala 
 
4. Vad är ditt intryck av BBRs krav som ställs i avsnitt 9 
Energihushållning? 
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Kraven bör skärpas, Kraven är för hårda, Kraven är rimliga i dagens läge och 
möjlighet att fylla i ett eget svar. 
 
5. Hur upplever du att branschen ställer sig till dagens 
energikrav? 
Svarstyp: 10 gradigskala  
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6.1 Kräver ni in en energiberäkning ifrån byggherren innan 
startbesked ges? 
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Ja, vid bygglovsansökan, Ja, inför tekniskt samråd, Nej och möjlighet att fylla i ett 
eget svar.  
 
6.2 Kräver ni in en energimätning från byggherren efter att 
byggnaden har tagits i bruk?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ; 
Ja (respondenten skickas till fråga 8.1), Nej (respondenten skickas till fråga 7.1), 
Annat (respondenten skickas till fråga 6.3 och sedan till 8.1) 
 
6.3 Vänligen ange hur kraven kontrolleras. 
Svarstyp: text 
 
7.1 Varför kräver ni inte in en energimätning av byggherren? 
Svarstyp: text 
 
7.2. Vem anser ni bör göra uppföljningen?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Boverket, Länsstyrelsen, Kommunen och möjligheten att fylla i eget svar.  
 
7.3. Vilka juridiska texter är så otydliga att det är problematiskt? 
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ(flera alternativ gick att kryssa i):  
PBL, BBR, Lagen om energideklaration, Ingen av ovanstående och möjligheten att 
fylla i eget svar. 
 
7.4 Behöver något ändras i denna/dessa texter i framtiden? 
Svarstyp: text 
 
8.1 Hur stor andel av byggherrarna har ni mottagit mätning ifrån?  
Svarstyp: 10 gradigskala 
 
8.2 När utförs normalt kontrollen av energimätningen?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ: 
Efter ca 1 år, Efter ca 2 år, Efter ca 3 år och Efter ca 4 år eller mer 
 
8.3 Vilka typer av byggnader har ni fått in energimätningar på?  
Svarstyp: kryssfråga med följande alternativ(flera alternativ gick att kryssa i): 
Villor, Flerbostadshus- hyres, Flerbostadshus- bostadsrätt, Radhus- hyres, 
Radhus- bostadsrätt, Lokaler och möjligheten att fylla i eget svar. 
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8.4 Hur ofta används energideklarationen som verifiering av 
kraven? 
Svarstyp: 10 gradigskala 
 
8.5 Hur stor andel uppnår kravet?  
Svarstyp: 10 gradigskala 
 
8.6 Brukar det användas schablonvärden vid mätningen, i så fall 
vilka? 
Svarstyp: text  
 
8.7 Vad blir följderna vid ej uppnått krav? 
Svarstyp: text 
 
9. Vad skulle du vilja ändra gällande avsnitt 9 Energihushållning i 
BBR? 
Svarstyp: text  
 
10. Vad skulle du vilja ändra i samarbetet mellan 
Byggnadsnämnden och Boverket? 
Svarstyp: text 
 
11. Finns det något du vill lyfta som inte berörts i enkäten? 
Svarstyp: text 
 
Ange gärna kontaktuppgifter nedan. (frivilligt)  
Svarstyp: text  
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9.3 Enkätsvar som inte presenterats under kapitel 4 
 
Fråga 1.1: Vilken arbetstitel har du? 

 
Antal respondenter: 112 st. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Bygglovingenjör 
 Bygglovsarkitekt/byddnadsinspektör 
 Planarkitekt, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör 
 Energirådgivare 
 Bygglovsingenjör 

  

71%

11%

2% 4%

3%
1% 3%

5%

Byggnadsinspektör

Avdelningschef

Planarkitekt
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Bygglovsadministratör

Annat
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Fråga 1.2: Hur länge har du varit anställd på kommunen under aktuell 
arbetstitel? 

 
 
 
Fråga 3: Hur stor andel av de ansökande byggherrarna är fysiska personer? 

 
Antal respondenter: 111 st. 
Respondenten svarade genom att fylla i på en tiogradig skala, där 1 
motsvarade ”0 %” och där 10 motsvarade ”100%”. 
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Fråga 4: Vad är ditt intryck av BBRs krav som ställs i avsnitt 9 
Energihushållning? 

 
Antal respondenter: 112 st. 
Svar då respondenten har kryssat i ”Annat”: 
 Bör omformuleras 
 ... 
 Kraven för fritidshus bör vara samma som permanentbostäder. 
 Rimligt vid nybyggnation. Svåra att nå upp till vid tillbyggnad och ändrad 

användning 
 Nybyggnad inga problem, kan skärpas. Större tillbyggnader svårare ställa rimliga 

krav. 
 Ingen åsikt 

 
Fråga 5: Hur upplever du att branschen ställer sig till dagens energikrav? 

 
Antal respondenter: 112 st. 
Respondenten svarade genom att fylla i på en tiogradig skala, där 1 
motsvarade ”För hårda” och där 10 motsvarade ”Bör skärpas”. 
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Fråga 7.4: Behöver något ändras i denna/dessa texter i framtiden? 
* = Noterat vid intervju 
 Ja 
 Nybyggnationer kan ju plan- och 

bygg ha uppföljning av 
energimätning på, vi kanske inte 
behöver hålla i registret men 
kunde ju vara bra att se att 
mätningen lever upp till beräknat 
värde.  

 nej 
 Nej 
 Tillsyn ligger på Boverket idag för 

energideklarationer 
 BBR kan bli tydligare på 

energibiten... 
 Vet ej.  
 BBR:s energikapitel bör 

omarbetas i sin helhet då 
nuvarande beräkningsmodeller en 
katastrof. Kraven måste vara 
teknikneutrala 

 ja. 
 Förtydliga vilka åtgärder som ska 

vidtas ifall energin ej uppfylls. 
 Nej 
 Vet ej 
 ja 
 Ju tydligare desto bättre 
 ... 
 Lite mer tydligt i BBR, då den är 

väldigt tolkningsbar vilket kan 
leda till många olika tankar om 
hur man ska göra. 

 Finns ett och annat som kan 
ändras och bli mycket tydligare 

 Vet ej 
 Det är inte praktiskt att aldrig få 

ge ett slutbesked utan bara ge 
interimistiska för att 
energimätningen saknas. Detta 
skapar högar med jobb att jaga 
ifatt dem. 

 JA! Ta bort att fritidshus är 
undantagna många av det tekniska 
egenskapskraven! 

 Det finns alltid plats för 
förbättring 

 BBR kan förtydligas 
 - 
 Att gå lite mer mot som det var 

formulerat i SBN80 hade varit 
hjälpsamt för byggherren och 
branschen tror jag. 

 nej 
 Vilka åtgärder kan vi vidta om 

kommunerna ska ha 
registerhållningen. Vad har vi för 
påtryckningsmedel? Vite? 

 Nej 
 nej 
 Allting kan förbättras men vi 

upplever inte att det är 
energivkraven som vi har problem 
med. 

 Det framgår inte helt enkelt vilken 
det är som ska göra uppföljningen 
av energiberäkningarna. 

 BBR om U-värden och vilka 
byggnader och tillbyggnader det 
ska vara. 

 ja 
 nej 
 Ja 
 Svårt att se hur reglerna skulle 

kunna göras enklare, de fungerar. 
 vet ej 
 Förtydliganden vid ändring av 

byggnader 
 Ja, förtydligas 
 Mätning ska kunna göras enligt 

gällande lagar, inom 24 mån efter 
inflytt, boverket har registret och 
är tillsynsmyndighet, sakkunniga 



79 

har inlog, nej inga ändringar 
kommunen har inte resurser. 

 Har ingen kommentar. 
 Lagstiftningen bör alltid gås 

igenom men för många ändringar 
kan vara problematiskt i sig.  

 vet ej 
 Fritidshus(boverket har gjort 

övertramp). Ett kryphål där det 

ställs olika krav i olika lagtexter. 
Dom gör mer än vad de borde.* 

 Innehållet behöver definieras 
bättre.* 

 BBR 9:4 BBR 9:92 (anser att det 
är BBR 9:92 man ska använda inte 
BBR 9:4) Det borde inte finnas 
två varianter på tillbyggnader.*

 
Fråga 8.7: Vad blir följderna vid ej uppnått krav? 
* = Noterat vid intervju 
 Inte hänt 
 Inte hänt 
 Vet ej 
 inga följder 
 Vi kan inte göra mycket 
 Finns inga följdkrav 
 Har inte varit aktuellt 
 Ser om det finns avvikelser i tex 

temp, antal personer mot beräkning 
 Har ej blivit aktuellt än 
 Det har vi inte fått hantera ännu, 

vet ej hur vi skulle göra. 
 inte hänt än 
 Föreläggande kan bli aktuellet 
 Ett föreläggande om rättelse 
 Vet ej, har aldrig varit med om det 
 Inget 
 inget svar 
 Vet ej 
 ej slutbesked 
 Bör bli ett föreläggande om rättelse 

 Byggherren får förklara vad so 
skett och vilka åtgärder som kan 
vidtagas för att klara BBR:s krav 

 Inte råkat ut för det. 
 Vid större avvikelser blir det 

förmodligen fråga om 
förelägganden om åtgärder 

 Beror på motivet/orsak 
 Inget svar 
 har ej haft sånt ärende 
 åtgärd 
 ?  
 Har inte haft något fall. Enligt 

tankar: Uppfyller inte tekniskt 
egenskapskrav. Följden borde vara 
förbud mot användning, MEN! 
Energin är inte livsavgörande. 
Första steget borde vara 
möjligheten att rätta till det. Skulle 
byggherren inte klara av det är det 
en tolkningsfråga gällande hur man 
går vidare.*
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Fråga 9: Vad skulle du vilja ändra gällande avsnitt 9 Energihushållning i 
BBR? 
* = Noterat vid intervju
 Förtydliga, förenkla 
 Kan bli dyrt att bygga bör ses över.  
 Kraven kan höjas något 
 Jag tycker de nya kraven är bra. 

BBR är bra, ibland får man läsa 
några gånger om man inte fattar 
innebörden direkt.  

 Kraven bör gälla även fritidshus 
över en viss storlek 

 Ingen förändring 
 Nej 
 Skärpa krav på energi och följa upp 

energideklarationer 
 Sänka kraven 
 Den biten är komplicerat och tar tid 

att sätta sig in i. Finna många sätt 
att göra det på (uppfylla 
energikraven) vilket är bra men 
komplicerar handläggningen till 
viss det. 

 det är bra som det är  
 Kanske ändra uppdelningen av 

kraven så att det finns fler 
alternativ än bara byggnader med 
elvärme respektive utan. 

 Energiberäkningar är inget bra 
verktyg. Svårt att analysera vad 
som mäts. Svårt att förstå ingående 
parametrar. Olika verktyg ger olika 
resultat. 

 Krav på ansvarig arbetsledare! 
 Inget 
 Dagens krav för tillbyggnader upp 

till 50 m2 är strängare än för 
nyproduktion 

 Jag tycker att kraven är väl 
anpassade efter byggandet i dagens 
läge.  

 Ingenting 
 BBR är rimlig i sin nuvarande 

form. Det som skulle kunna 

förtydligas är redovisning vid 
ändring av byggnad. Ex vid 
fönsterbyte eller tillbyggnad 
takkupa eller dyl. Skall då 
byggnaden redovisas eller 
byggnadsdelen? Ska den redovisas 
enligt de förenklade reglerna då det 
är en liten ändring eller skall det 
upprättas en 
energibalansberäkning? Ett 
förtydligande kring redovisning av 
alternativa metoder/energislag 
hade också varit bra. Totalförbud 
av nya förbränningsanläggningar 
annat är pellets eller gas hade 
kanske också varit att föredra samt 
undanta lättnaderna för dessa. 

 Att det ska finnas fler alternativ än 
bara bostäder och lokaler 

 BBR är användarvänligt. Dock 
svårt med uppföljning. Resultat 
beror på VEM som använder 
byggnaden och HUR.  

 Avsnitt 9 bör arbetas om i sin 
helhet, se svaret på fråga 8 

 Inget 
 Ja, det är den. 
 Inga skärpningar närmaste tiden, 

då branschen inte hinner med. Blir 
väldigt svårt på tillbyggnader av 
gamla hus när väggar och tak får 
betydligt större tjocklekar. 

 Inget 
 BBR är användarvänlig tycker jag  
 Inget 
 om formulera kraven 
 Vet ej 
 Vet ej 
 Kraven ej användarvänliga 

eftersom de flesta fall kräver en 
totalberäkning som få förstår. 
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 Tydligare användning av u-värden 
vid tillbyggnader. 

 inget 
 Obligatorisk luftläckagekontroll 

vid minst ett tillfälle. Sänk 
gränsvärdet till 0,3 l/s m2/Aom. 
Krav till under 70-35 kW/m2/år för 
klimatzon I-IV. Ställ högre krav på 
klimatskalets Um. Prioritera 
användning av förnyelsebara 
energikällor. Minska möjligheten 
till att använda värmepumpsteknik 
i förhållande till klimatskalets 
kvalite. 

 ... 
 Lösning med värmepump gynnas 

för mycket 
 skärpa kraven 
 . 
 BBR är mycket bra och 

användarvänlig. Kraven kommer 
att skärpas till vilket jag tycker är 
bra. 

 Jag tror det är möjligt att sänka 
kraven lite grann men tycker de 
generellt är är bra utformade idag 
anpassade till teknik neutralitet och 
möjligt att göra bra 
helhetslösningar anpassade till 
platsen.  

 Skärpa kraven ännu mer i 
framtiden. 

 Skärpa 
 Då de flesta byggnader idag ligger 

under BBR:s krav, så skulle kraven 
kunna sänkas. Nyproduktion av 
villor brukar ligga mellan 35-45 
kwh/m2 och år. 

 Att det skulle bli obligatoriskt att 
man ska göra en mätning av 
byggnaden hur tät den är då det är 
det som är det viktiga för 
byggherren. 

 Kraven bör skärpas vid 
nybyggnation 

 Byggnadens faktiska energi 
förbrukning bör avgöra istället för 
köpt energi. Som det är nu kan man 
många gånger inte ersätta en 
värmepump med ex. vis fjärrvärme 
eftersom mängden köpt energi 
ökar med ca 200% medan det i 
verkligheten inte sker någon 
förändring i energiförbrukningnen 

 inget 
 Har rätt rimliga krav! 
 Kraven anpassas redan inom 

områden som rör asylboenden, 
fritidshus m.m. Om man tar 
bostadsbristen i hänsyn kan man 
tänka sig att flera områden kommer 
innefattas i dessa avsteg från 
kraven. Så jag kan tycka att avsteg 
fortsättningsvis ska kunna göras då 
det är en bedömningsfråga av olika 
intressen. Samtidigt är det bäst att 
bygga rätt från början men en 
avvägning bör vara möjlig även i 
framtiden. 

 Vill skärpa kraven för fritidshus 
med permanentstandard 

 Ta bort kravet på verifieringen 
genom mätning, omarbeta så att 
man istället utgår från 
energideklarationen för att fånga 
upp de som inte uppfyller kraven.  

 Man ska inte stirra sig blind på 
energianvändningen i ett 
enbostadshus. Det finns andra 
områden som kan skärpas om man 
syftar till en hållbar framtid. 

 Kapitel 9 ska även gälla fritidshus 
då dessa är att jämställas med 
permanentboende. 

 Skärpa lite 
 Att begreppet fritidshus tas bort så 

att kravet finns på alla hus. 
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 Att man tog hänsyn till 
egenproducerad el och därmed når 
en "nollvision" utan att sänka 
kraven på elvärme.  

 Kap 9 är krångligt och kräver 
förkunskaper i energiberäkning. 
Kraven säkert ok vid 
nybyggnation. 

 Kraven är okej men tydligare 
beskrivet hur kontrollera att kraven 
är uppfyllda efter mätningstiden 
utgång, Vilken differens mellan 
beräknade och uppmätta värden 
ska godtas, vad ska man i så fall ta 
hänsyn till?  

 BBR måste omedelbart anpassa 
sina nivåer till gällande 
miljöbalksnivåer! Idag kan en 
kommun tillåta bygget av vissa 
byggnader enligt BBR som sedan 
inte får lov att tas i bruk enligt 
miljöbalken. BBR måste även bli 
mer teknikneutralt och se till 
tillförd energi till fastigheten 
istället för köpt mängd energi som 
idag. Dagens regelverk möjliggör 
att man fortfarande kan bygga med 
70-80-talsteknik och klara 
energikraven om man installerar en 
modern jord/berg-värmepump. 
Husen kan senare byta 
uppvärmningsform till tex pellets 
eller annan förnybar energiform 
som förespråkas i miljöbalken och 
då få en väldigt hög 
energiförbrukning.  

 - 
 Skärpta krav är bara ett måste i 

framtiden (och helst idag) både då 
vi ser att branschen klarar det i stort 
och för det eu direktiv som finns 
2020. Det problematiska ligger 
oftast inte i energikraven utan 
energiberäkningen. Ett 

kärnprogram som man kan utöka 
och lägga till från Boverket hade 
skapat fler trovärdiga och bättre 
beräkningar. Snegla på Danmark 
de har något liknande. 

 Skärpa kraven 
 Lägre krav 
 Skärpta energikrav är ju alltid bra 

ur miljösynpunkt men det ska vara 
rimligt och vid tillbyggnader kan 
man inte alltid ställa 
nybyggnadskrav. 

 Skall kraven skärpas måste det 
gälla även gamla byggnader eller ej 
berörd del. 

 inget  
 Kraven verkar ligga på en lagom 

nivå för bostadshus men för 
tillbyggnader borde kraven bli 
tydligare. 

 Det är alltid positivt om man 
lyckas få ner energianvändningen. 
BBR uppfattas normalt inte 
användarvänlig. 

 Jag tycker att gällande lagstiftning 
är tillräcklig bra 

 De är bra som de är idag. 
 BBR är användarvänlig för 

tjänstemän 
 Egentligen inget 
 Om man vill kunna följa upp det 

bättre ska man gå tillbaka till att 
lägga mer fokus på de olika 
byggnadsdelarna. Men o andra 
sidan är upplevelsen och 
erfarenhetsåterföring att det inte är 
byggnadens byggnadsdelar som 
läcker energi utan driften av 
installationer. 

 Både ja och nej. Ev att fritidshus 
större än 100 kvm krav enl 
energihushållning 

 Det jag tycker saknas är ett krav på 
lufttätheten. idag finns egentligen 
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bara krav på den specifika 
energianvändningen, u-värde och 
installerad eleffekt.  

 Det är svårt för byggherren att 
räkna ut energiförbrukningen när 
det gäller ett gammalt hus, eller när 
man bygger om en del av ett hus. 

 Hur ska kraven gälla tillbyggnader. 
Även begreppet fritidshus 
försvinner. 

 Kanske skärpa lite till 
 Fritidshus har inga energikrav men 

många bor där permanent 
 Ta bort möjligheten till att bygga 

fritidshus med höga U-värden. 
Ändringsreglerna. 

 inget 
 Jag tycker dagens krav är rimliga. 

Dagens hus blir otroligt täta, vad 
kan detta leda till på sikt? Tror man 
skall vara försiktig innan man gör 
reglerna för hårda. BBR generellt 
är inte särskilt användarvänlig, 
men den ska nog vara på det sättet 
också. 

 Kraven är bra. BBR är tydlig 
 Tydligare text om rimlig marginal 

mellan verklighet och teori är. 
 Undantaget för fritidshus borde tas 

bort, eller kanske ändras till att 
endast gälla mindre fritidhus, 
under 60 kvm eller så. 
Bestämmelserna är inte helt enkla, 
så det skulle kanske inte skada att 
försöka förenkla dem lite. 

 Definitionen fritidshus 
 BBR är användarvänlig. 
 Inget förslag 
 - 
 Reglerna idag premierar eldrivna 

värmepumpar före fjärrvärme och 
fastbränsle, bör gå att hitta 
lösningar som gynnar dessa 
energislag bättre.  

 Bra som den är 
 Skärpa kraven på 

energihushållning samt förtydliga 
redovisningskraven man kan ställa 
mot byggherren. 

 BBR skulle kunna vara mera 
pedagogiska så att inte bara 
proffsen förstod dem 

 formuleringen bör vara så att även 
byggherrar som inte jobbar med 
frågorna förstår vad som krävs 
enligt BBR 

 Nollalternativ tidigare 
 Förtydliga hur byggherren ska 

uppfylla kraven enligt 9:9 
 Förtydliga kraven för nybyggnad, 

tillbyggnad, fritidshus mm 
 fritidshus definitionen en max 

storlek ca 60 - 70 kvm, allt över 
detta energikrav, med en längre tid 
som handläggare och användare av 
BBR är det ok,  

 Jag tror att man skulle kunna sänka 
kraven något i vår region, 
framförallt vid annat 
uppvärmningssätt än elvärme då 
jag upplever att man ibland 
använder en sämre byggnadsteknik 
och ändå klarar BBR´s krav. 

 vet ej 
 BBR kan upplevas som mindre 

användarvänlig, framförallt för 
enskilda, privata byggherrar 
(privatpersoner) 

 Behålla 
 Nej, jag anser att kraven är 

tillräckligt tuffa. BBR är OK. 
 Tyvärr, ingen kommentar. 
 Skärpa! 
 x 
 Förtydliga kraven för olika former 

av byggnationer.  
 Vet ej 
 Bortfall* 
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 Vissa teknsika produkter som 
används i stor utsträckning har 
plomberingar som kan lyftas i ett 

senare skede. Detta är något de inte 
kan kontrollera.* 

 Ändra om till onkreta energikrav. 
det är för luddigt.

 
Fråga 10: Vad skulle du vilja ändra i samarbetet mellan Byggnadsnämnden och 
Boverket? 
* = Noterat vid intervju 
 Inget 
 Vet ej. 
 Boverket borde ta större ansvar 
 Tittar ofta in på Boverket för att 

hålla mig uppdaterad, tycker de har 
blivit bättre 

 Vet ej 
 Tydligare information vid 

planering av ändringar. 
 Inget 
 Hitta rutiner eller arbetsform där 

kommun och den nationella 
myndighet kan följa upp energi 
krav på bättre sätt. 

 En tydligare vägledning 
 Att Boverket tar ställning vid 

ändring av ex.vis bbr och inte 
inväntar ett rättsligt avgörande 
innan de gör det. Det är ju ändå där 
ifrån reglerna kommer så det vore 
bra med ett tydligt 
ställningstagande innan. 

 boverket bör lyssna mer på 
kommunerna och komma med svar 
snabbare. 

 Bättre samarbete så att det blir 
lättare med den typen av 
uppföljningar. Även bättre 
riktlinjer från boverket. 

 Boverket bör strama upp hur en 
beräkning ska göras. 

 utökad rådgivning från Boverket  
 Inget 
 Bättre att ställa lägsta krav på U-

värden 

 Generella samarbeten mellan 
kommunerna och Boverket vore 
enklare och också 
kommungemensamma samarbeten 
kan underlätta för att ge 
medborgarna i Sverige en mer 
likartad hantering.  

 Ingenting 
 Att Boverket har full tillsyn på 

byggnader efter slutbesked (utan 
energideklaration). 

 Tätare samarbete 
 Vet ej 
 Finns inget samarbete! 
 Rakare, tydligare svar från kunnig 

expertis vid rådfrågning. 
 Att de följer upp efter huset tagits i 

bruk. 
 Få en kontaktperson på boverket 

som jobbar över en bestämt 
region/län. Snabbare och tydligare 
svar vid förfrågningar. 

 Inget 
 Bättre verklighetsförankring, det är 

svårt att nå fram 
 Inget 
 vet ej 
 Återkoppling om inlämnade 

mätresultat 
 Vet ej 
 Rapportering av 

energideklarationen bör ske till 
Byggnadsnämnden så att vi får en 
återkoppling av de verkliga 
värdena. 

 Inget 
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 Snabbare och oftare 
kommunikation mellan kommuner 
och Boverket 

 ... 
 Inget 
 nej 
 . 
 Det fungerar bra än så länge. Som 

sagt så är jag ny som inspektör men 
ser det positivit att de svarar på 
frågor. Det som borde bli bättre är 
svarstiden men jag förstår att även 
de har mycket att göra. 

 Vi har relativt gott samarbete med 
remisser och kontakt inför 
ändringar. Det är bra att de lyssnar 
in våra synpunkter och inte göra 
för drastiska förändringar i 
regelverken. 

 Att boverket skickar resultatet av 
energiberäkning till oss vid 
underkänt resultat.  

 Att Boverket blir bättre med att 
diskutera faktiska 
problemställningar med 
kommunen, istället för att bara 
hänvisa till generella svar och inte 
vilja diskutera specifika fall. 

 Ge tydligare instruktioner på hur 
man ska tolka vissa delar och även 
vara det stöd som vi i 
bygnadsnämnden behöver. 

 Boverket bör erbjuda utbildning i 
vad byggnadsinspektörer förväntas 
göra.  

 Vet ej 
 Att vissa ändringar sker i samråd 

med tjänstefolket 
(byggnadsinspektörer, etc, och inte 
bara med politiker (de jobbar inte 
ju med BBR)!! 

 Jag tycker att det fungerar bra, 
nackdelen är att man inte kan få 
hjälp med specifika fall, då 

Boverket bara ger generella råd 
och riktlinjer. Givetvis kan ärenden 
överprövas vid tveksamheter men 
ett forum för dessa frågor med 
expertis från Boverket hade varit 
önskvärt för att korta av vissa 
processer. 

 Tydligare riktlinjer från Boverket, 
särskilt till mindre kommuner som 
inte har de personella resurser som 
krävs för att hålla sig ajour med 
alla lagstiftningar som vi ska arbeta 
med 

 Boverket kan meddela oss vilka 
byggnader som inte klarar 
energikraven (man får gå igenom 
energideklarationerna)så får vi 
reda ut det tillsynsvägen. 

 Inget. Jag är nöjd med hur snabbt 
boverket besvarar frågor. Det 
ligger också i framkant, jämfört 
med andra myndigheter, i 
internetbaserat stöd och utbildning. 

 Att BN blir remissinstans vid ny 
lagstiftning och utredningar. 

 Det fungerar just nu bra 
 Seminarier för specificerade 

yrkesgrupper, och ha dem även på 
västkusten! 

 Dialogen och att de lyssnar mer på 
kommunerna.  

 Boverket har utmärkta Web-
seminarier. Kanske dags för ett om 
energihushållning? 

 har ingen uppfattning om detta 
idag 

 - 
 Att Boverket svarar snabbare på 

frågor. Bjuder in oss till 
förändringsarbeten samt lägger fler 
arbetsuppgifter på kommunen men 
med tydligare riktlinjer. 

 inget svar 
 Vet ej 
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 Energihushållningskravet bör gälla 
fritidshus som används under mer 
än sommarhalvåret, klassningen av 
fritidshus borde skärpas. 

 Uppföljning 
 bättre kommunicering  
 Det fungerar bra men kan ju 

självklart bli bättre med mer 
information. 

 BBR borde bli tydlig i vad som 
gäller, t.ex är det ett krav på 
redovisning av 
energianvändningen innan 
slutbesked kan utfärdas i alla lägen 
m.m? 

 Inget. 
 Att Boverket ger svar i enskilda 

ärenden, inte bara allmänt. 
 Boverket måste svara på direkta 

frågor 
 Vilket samarbete sker något 

samarbete så är det väl snarast med 
länsstyrelsen 

 Inga kommentarer vad gäller 
kapitel 9 

 Vilket samarbete? Finns inget 
 Som vad det är idag har vi ingen 

uppföljning med boverket gällande 
enskilda fastighetsägare.   

 Deklareringen borde ett brev 
skickas hem till den sökande. Vilka 
nybyggda bostäder det finns 
lämnar vi statistik på hela tiden så 
uppgifterna borde finnas. 

 Kunna få uttömmande svar på 
frågor om lag- och regeltolkningar 

 Samverkan mellan 
energidekalrationsregistret och 
redovisning av energiförbrukning. 
Information kan finnas i registret 
som inte har meddelats BN. 
Tydliggör vad som gäller vid 
ändring. Befintligt bestånd drar 
mest energi.  

 Tycker det är ett bra 
informationsflöde från boverket, 
men det kan alltid bli bättre 

 Deras rådgivning skulle kunna bli 
bättre, de behöver arbete bättre på 
att få en samsyn kring frågor i 
landets samtliga kommuner. Detta 
gäller dock främst frågor som 
berörs i PBL och PBF, men även 
till viss del i BBR. 

 Nej 
 Imformation till kommunen från 

Boverket om uppföljning. 
 Nej, inte något särskilt jag tänkt på. 
 Inget 
 Sanktionerna från Boverket bör 

införas om vederbörande inte 
lämna in mätningar. Nuvarande 
regler i PBL  är inte tillräckliga. 

 Inget förslag 
 - 
 Inget 
 Vet ej 
 Mer förtydlingar i generella frågor 

som kan redovisas för allmänheten.  
 Jag tycker inte mig se något 

samarbete, handläggarna på 
Boverket lämnar "svävande" 
besked på konkreta frågor. 

 att Boverket lägga mer tid på 
rådgivning till byggnadsnämnden 

 Skulle vara intressant att veta hur 
Boverkets arbete med tillsynen 
över energideklarationer går. Följs 
nybyggda byggnader upp så att 
energideklarationen utförs?  

 Få tydliga svar 
 Inget, det är ok. 
 Gemensam uppföljning, teoretiskt 

jmf med verkligt resultat. 
 Bättre dialog 
 Förbättra/utveckla ett samarbete 
 Att boverket lyssnar och hör med 

byggnadsnämnden vilka de riktiga 
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problemen är. Boverket ställer 
vissa krav utan att tänka på 
konsekvenserna.  

 Att Boverket svarar på frågor som 
man ställer. 

 Jag skulle vilja att Boverket kan ge 
mera handfasta svar i eventuella 
frågeställningar. Nu kan de ge mer 
"svävande" svar. 

 Förtydliga vad som händer om 
energiberäkning ej uppnås. 

 Boverket bör kunna ge mer 
vägledning i enskilda frågor 

 Mer vägledning och nya 
broschyrer som vi kan lämna ut till 
våra invånare.  

 Vet ej 
 De(boverket) skriver texter och 

vi(kommunerna) tolkar dessa. 

Boverket tolkar sällan sina texter. 
Det sker ofta otydligheter vad 
gäller tolkningen av texterna. De 
behöver bli verifierbara, de är de 
inte idag. Men samtidigt behövs 
frihet.* 

 Tar får lång tid på sig att svara på 
ärenden. Har svårt att ge raka 
svar(men han förstår lite varför). 
Hade velat ha tydliga direktiv från 
boverket, tex vid kontrollplan. 
Boverket borde visa tydligare 
direktiv gällande vad som ska 
kontrolleras och gentemot vad.* 

 Tydliga svar är svårt att få från 
boverket.* 

 Miss.* 
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9.4 Bearbetning av enkätsvar 
Fråga 7.1 Varför kräver ni inte in en energimätning av byggherren? 
 
Kategori 0; Bristande svar/Missförstod frågan  
Kategori 1; Resursbrist  
Kategori 2; Kunskapsbrist eller menar att ansvaret ligger helt på Boverkets  
Kategori 3; Menar att mätningen är bristfällig/onödig eller förlitar sig på att beräkningen 
räcker.
* = Noterat vid intervju 
 
Kategori 0 
 
 Det finns inga rutiner för det i 

dagsläget 
 Finns vid startbesked. 

Kontrollansvarig och egenkontroll 
visar om det är utfört enligt 
bestämmelser 

 Byggnationerna i vår kommun är 
till största delen fritidshus och 
renvaktarstugor 

 Vet ej. 
 Vi har valt att inte kräva det för att 

kunna avsluta ärendet. 
 - 
 Byggherren har en kontrollpunkt i 

sin kontrollplan att uppylla 
energikraven. 

 Ärendet är avslutat. 
 Vad vinner samhället på att 

kontrollera detta? Fel att vi har 
med varmvatten. Provtryckning är 
en bättre metod. 

Kategori 1 
 
 Resursbrist 
 Tar för mycket tid och finns för få 

påtryckningsmedel om de inte 
skickar in det. 

 Svårt att följa upp då tiden för 
uppföljning är 2 år. 

 Resultatet är så beroende av hur 
byggnaden används. Gillar man att 
vädra ex? Är man bortrest under 
vinterhalvåret och sänker värmen? 
Svårt att göra en beräkning som 
mäter en "normal användning". 
Kräver också tid. 

 Arbetsbelastning 
 Hinner inte 

 

 
 

 Brist på resurser, och vad ska vi 
göra ifall det inte uppfylls? Fyllda 
närarkiv  

 Tidsbrist 
 Det är byggherrens skyldighet att 

göra, vi får inte in dessa utan måste 
jag dem vilket kräver resurser som 
vi inte har 

 i har inte resurser att följa upp 
detta. Energideklarering ska 
lämnas till Boverket. 

 Det skulle inte fungera 
administrativt för oss och 
Boverkets rättchef backar upp oss 
för detta beslut. 

 Vi ger information om att det krävs 
med hänvisning till BBR. Vi anser 
dock inte att det krävs innan vi ger 
slutgiltigt slutbesked. Vi har inte 
registerhållningen och vi bedömer 
att vi inte har resurser att kräva in 
dokumenten. Vad gör vi om en 
mätning görs som inte klarar 
kravet? Vilka befogenheter har vi 
då? Återigen en resursfråga. 

 Skulle bli svårt att följa upp sådana 
ärenden 

 Vi har ingen möjlighet eller 
resurser att följa upp det och ha 
ärendena öppna så länge. 

 I de flesta fall ligger 
nyproduktioner så långt ifrån 
gränsen så de bör klara det även om 
de "bygger dåligt"  
Svårigheten ligger i vad gör man 
med den också? om de efter 2 år 
inkommer med en energimätning 
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som inte klara gränsvärdena ska de 
flytta ut då?  

 Tidsbrist. Boverket ska ju ta in E-
deklaration  

 Personalresurser för uppföljning 
brister 

 För att vara verksamt krävs 
interimistiska slutbesked vilket 
skulle ge en för hög 
arbetsbelastning. 

 
Kategori 2 
 
 Vi upplyser om att en 

energimätning ska göras två år 
efter byggnaden färdigställts som 
ska skickas till boverket 

 Vid slutsamråd skriver vi in det i 
slutbesked som kompletterande 
krav till Boverket 
(energideklaration) 

 Vi anser att det ligger på Boverket 
 Engergibalansberäkningen ligger 

på byggherren att redovisa till 
Boverket 

 Energiuppföljningen sker i ett 
annat instrument nämligen 
energideklarationen som ska 
inlämnas till boverket inom 2 år 
från det att byggnaden fått 
slutbesked. 

 Byggherren ska lämna in en 
energideklaration efter 2 år. Det 
tycker jag räcker som uppföljning. 

 Den ska inkomma till boverket 
 Vi tycker att man ska deklarera till 

boverket.  
 Det ska redovisas till Boverket 
 ska energideklareras, brukandet 

styr 
 Skall anmälas till boverket av 

byggherren 
 För att den sker efter 2 år, och 

boverket bevakar det. 
 För att det inte åligger oss att göra 

detta, det ska göras i samband med 
energideklarationen som ska 
sändas in till Boverket. 

 Det finns inget krav som vi kan 
stödja oss på. Och det är Boverket 

som har hand om 
energimätningarna som ska göras 
inom två år från att huset tagits i 
bruk. 

 Den ska redovisas till Boverket 
 De ska energideklarera och då 

kontrolleras att kraven är 
uppfyllda. När kommunen inte 
längre har tillsyn över 
energideklarationer har vi inte 
heller arbetat med detta. 

 Se lag om energideklaration. Vi 
anser att denna är tillräcklig. 

 De erfordras att göra det till 
Boverket, enligt lagen 

 Lagen om energideklaration gäller 
först två år efteråt och slutbesked 
måste ges för att få ta byggnaden i 
bruk vilket byggherren vill göra i 
samband med slutsamråd. 

 Boverkets uppgift 
 Annan myndighet gör det redan 

idag 
 Efter att byggnaden har tagits i 

bruk är det byggherrens uppgift att 
meddela sin energiförbrukning till 
Boverket. 

 Ligger på BH att rapportera till 
Boverket, alltså inte till 
kommunen. 

 Tidsbrist. Boverket ska ju ta in E-
deklaration 

 Finns inget uppföljningssystem. 
Åligger boverket 

 Kommunen har inte ansvar för 
energideklarationer 

 Det redovisas till Boverket 
 Ska skickas till Boverket 
 energideklarationen ska ändå göras 
 Borde bevakas via 

energideklaration 
 Finns inget krav på det, vi kan inte 

ställa högre krav än vad BBR 
anger. 

 Det är boverket som har registret 
och är tillsynsmyndighet, vi 
informerar att det ska göras inom 
24 månader efter det att inflyttning 
och slutbesked meddelats. 

 Boverket är tillsynsmyndighet 
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 Vi lämnar upplysning men tar inte 
in mätningen 

 
Kategori 3 
 
 Den beräknade 

energideklarationen invärden 
överensstämmer sällan med 
verkligheten 

 Smtliga kontrollpunkter handlar 
om att ansvarig intygar att man 
följt de projekterade handlingarna. 
Finns det anledningar att misstro så 
tillför vi att det ska bifogas en 
särskild redovisning på det. 

 Det är meningslöst, 
enrgiförbrukningen beror mer på 
livsstil än byggteknik 

 Resultatet av en mätning speglar 
inte de uppsatta kraven i och med 

att användandet av byggnaden 
spelar stor roll på mängden 
förbrukad energi 

 Krångligt att hantera efter 
ianspråktagande och tillför mycket 
lite 

 ska energideklareras, brukandet 
styr 

 Det går inte att beivra. Varje familj 
lever på olika sätt vilket innebär att 
helt olika värden uppnås beroende 
på vem som bor i huset, och har 
alltså ingenting att göra med husets 
energiprestanda. 

 Vi utgår från beräkningen, samt de 
tekniska egenskaperna 

 Vi tycker att en energiberäkning 
som är fram tagen till teknisk 
samråd räcker 

 Vi tycker att energieberäkningen 
inför startbesked räcker. 

 Byggherren har lämnat en 
energiberäkning som basera på 
inlämnade konstruktionsritningar 
samt övriga ritningar. Till 
slutbeskedet ska byggherren 
intygar att bygglovet med 
ovanstående ritningar har följts. 
Därmed borde beräkningens 
resultat fortfarande stämma. 

 I de flesta fall kan det bedömas 
vara onödigt 

 "Vi informerar byggherren att 
denne ska göra en 
energideklaration inom två år efter 
att de fått slutbeskedet och de tagit 
byggnaden i bruk, för att se om den 
stämmer överrens med den 
energibalansberäkning som de 
lämnade in till oss inför det 
tekniska samrådet. (Denna ska 
redovisas till Boverket). Det känns 
knepigt att redovisningen ska ske 
till dem och inte till oss, eftersom 
det är vi som kräver in 

energibalansberäkningen och då 
vore det bra om vi kunde följa upp 
den.  

 Vi förutsätter att byggh. har 
isolerat och byggt så energisnålt 
som kraven säger, då vi gått 
igenom det på tekniska samrådet 
eller föreskrivit det i 
bygglovbeslutet." 

 Det är helt orimligt att kunna följa 
upp, vad ska man göra om det visar 
sig inte följa beräkningen? 
Ärendena måste kunna avslutas, 
det blir ohanterbart annars. 

 Svårigheter med att kräva in det. 
Vissa kommuner lämnar 
interremisstiskt slutbesked som 
sedan kan kasa med i två år. De 
anser att det räcker med de 
underlag som lämnas i 
beräkningen. 

 Det behöver definieras om. Man 
har blandat in varmvatten, vilket 
ställer krav på hur människor lever 
sitt liv. 

 Införa provtryckning. Bättre 
indikation på om arbetet är bra 
utfört.* 
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