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1 2'm6nadsperiod avser energiuppgin"m

Flis/pellets/briketter (5) kwh f r-l

Ovrigt biobrdnste (6) kwh f f,

El (vattenburen) (7) kwh C a

El (direktverkande) (8) kwh (^ f

Et (tuftburen) (e) 12 499 rwn f F
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(12) kwh f 6-
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63 4gg tWrr
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Fjankyla (14) kwh (- f,

solverme? f* Ja 6 Nej

Ja,  ange tota l  sol f6ngararea m2
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:vi irde om mcij l igt)?
vna vdrden skal l  in te vara normal i rskorr igerade
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vdrde vArde

Fjiirrviirme (1) 50 999 rwir f C,

Eldningsolja (2) kwh f f-

Naturgas, stadsgas (3) kwh f f

ved (4) kwh (- C

vandllngsfaktorer for brdnslen i tabellen n"O"n gail";;;;G
at uppmdtts:

10 000 kWh/m3
'1 'l 000 kwh/1 OOO m3 (effektivt vdrmevdrde)
4 600 kWh/1 000 m3

4 500-5 000 kWh/ton, beroende av trdslag och
fukthalt

dvriga biobrensle varierar vermevardet beroende av
och fukthalt. Det er expertens ansvar att omriikna

vikt eller volym till energi pA ett korrekt satt.
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Summa 1-1s,18 3(I3) 

71 079 rwn

Summa 7-ls,t5,t8 484) 20 080 rwn

145 rwnmz,ar 113 139 kwh/m2,Ar

'  Energi  for  uppvdrmning och varmvatten
2 El  tota l t
3 Verme, kyla och fastighetse,
4 El exklusive hushirllsel och verksamhetsel
5 Underlag for energiprestanoa
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Saker att tdnka pA ...

att informera om energideklarationen
Nu ndr du som byggnadsdgare har gjort din energideklaration iir du skyldig att informera
om resultatet till hyresgdsterna och ovriga som anviinder huset. Detta gdller inte dig som
har en villa.

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvdndning", dr en sammanfattning. Den
ska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan vdlja att siitta upp sista sidan som
den dr eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet vdljer du sjdlv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sditter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fd betala vite.

att fasti g hetsfcirvaltaren och fasti ghetsskcitaren ocksa kan informera
Syftet med energideklaration dr att effektivisera energianviindningen for att forbdttra
miljon och rddda klimatet. Du som byggnadstigare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgdsterna eller de som anvdnder huset kan hjtilpa
till. Se diirfor till att andra personer som dr involverade i husets drift och skotsel. till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, dr beredda att informera och forklara for
hyresgdsterna och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och dess
syfte.

att dtglirderna gors pi l?impligt siitt
Ju fler ritgdrder du gor for att minska energianvdndningen desto bdttre energiprestanda
far huset. Men, det 5r ocksa viktigt att tdnka pa att dtgdrderna du gor for att minska
energianviindningen inte forstimrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. Pii Boverkets webbplats finns faktablad om olika dtgiirder, som
kan vara bra att visa projektorer och entreprenorer niir du gor upphandlingar.

att deklarera se ofta du vill
Energideklarationen gdller i tio rir. Vill du, kan du gora en ny energideklaration niir du
gjort olika energieffektiviseringsdtgdrder, har ny drsforbrukning eller niir du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



H usets energ ianvdndning

I
Energideklaration for Bronsdrldersvdgen 1 6, Lund.
Detta hus anviinder 145 kwh/m2 och 6r, varav el 41kwh/m2.
Liknande hus 1 13-139 kwh/m2 och ar, nya hus 1 10 kwh/mr.
Radonmdtning dr ej utford. Ventilationskontrollen dr godkdnd.
Detaljinformation finns hos byggnadsdgaren.
Se dven : urww. boverket. se/energ id eklaration
Energideklaration utford 2OOB-1 O-22 av:
Finn Hultman, Energi & WS Utveckling AB, EVU

{fgouerket


