
TBover et Energideklaration

qgarens namn

Brf Jdrn6ldern
Adress

C/O SBC Djdknegatan 2
Postnummer

21135

rostort

Malmo
E-postadress v lob i l t e l e fonnummer

- ldentif ikation
Ltin lKommun

SkAne - l l i Lund , -

Fastighetsbeteckning

H?illkistan 1
lgen beteckning

Hus L, GArd C

Husnummer

2

)refix byggnadsid

I
3yggnadsid

2715821
X-koordinat

6176625,437
Y-koordinat

384599,334

\dress

Brons6ldersvdgen 10

rostnummer

22654

)ostort

Lund

Huvudadress

{ l

\dress

BronsAldersvdgen 12

Postnummer

22654

rostort

Lund

Huvudadress

r
\dress

BronsAldersvdgen 14

Postnummer

22654

rostort

Lund

Huvudadress

r
qdress

Brons6ldersvdigen 4

Postnummer

22654

)ostort

Lund

rluvudadress

f

\dress

Brons6ldersvdgen 6

)ostnummer

22654

)ostort

Lund

luvudadress

{

qdress

Brons6ldersvdlgen 8

)ostnummer

22654

)ostort

Lund

luvudadress

{



fypkod 3yggnadskategori

320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostiider iffi
3yggnadens komplexitet
(C Enkel C Komolex

3yggnadstyp NybyggnadsAr

,1 983Friliggande ffi
itemp (exkl. Avarmgarage)

C Matt uerd"

6r Omvandlat frAn BOA/LOA

C Omvandlat frAn BRA

C Omvandlat frin BTA

y'erksamhet Procent av
:6rdela enligt nedan: Atemp (exkl.

Avarmgarage)

Bosteder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvtirmd kiillare) 100

Hotel l ,  pensionat och elevhem l

Restaurang

Kontor och forvaltning

Butiks- och lagerlokaler fdr livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler for tivrig handel

K6pcentrum

VArd, dygnet runt

VArd, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (forskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanlSggningar (ej utomhusarenor) .

Teater-, konsert-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler'

Ovrlg verksamhet - ange vad

summaffi

m2

LOA

0 , m 2

, m 2

BRA BTA

m2

\ntal kdl larplan uppvarmda t i l l  >10'C
'exkl.qaraqeplan)

iffi0

Avarmgarage

0 m 2

Antal vgningsplan ovan mark

2
Antal trapphus

0
\ntal bostadsl6genheter

o

Proiskterat genomsnittligt ventilationsfl6de i
lokaler och specialbyggnader

. . i l ls,m2



I Energi fdr uppvarmning och varmvatten
2 El totalt
3 Varme, kyla och fastighetsel
4 El exklusive hushdrllsel och verksamhetsel
5 Underlag f6r energiprestanda



det krav pA venti lat ionskontrol l  i  byggnaden? 6 J" f  Nei
Typ av ventilaiionssystem P rrx l* rr I* r mec dtervinning

f* r 1* slaruor"s
vent i lat ionskontro l len godkdnd v id t idpunkten for  4 i
r ro i r lek lerat ionen? 

t '  Ja t  Nej  (  Delv is a o/o godkdnd

o Avser ndr byggnaden har f ler  vent i lat ionsaggregat

om

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre an 12kW? f" J" 6 Nej

Nominel l  ky lef fekt  enl igt  s tandard
SS-EN 14 511-2:2007

KW

3yggnadens nuvarande kyleffektbehov

KW

\ rea av Atemo som dr luf tkondi t ionerad

m2

om

Arradonha l tenmt i t i?  f  U  0  Ne i

Radonhal t

Bq/m3

yp av matning )atum for radonmatning

adon

Utfiird a energ i effektivise ri n g s€rtgarder

Rekommendationer om kostnadseffektiva 6tgiirder

arbete med henvisning t i l l  helsa och mi l jd som ut for ts pA byggnaden, t .ex.  mi l jdk lassning,  enkdter  e l ler  kommentarer t i l l
suppgifterna

Byggnaden besiktigade 080923 av Byggnadsingenjor Anders Granlund och Fastighetsingenjor Joel Knutsson

arbete med hdnvisning t i l l  h i i lsa och mi l jo som ut for ts pA byggnaden, t  ex.  mi l jok lassning,  enkt i ter  e l ler  kommentarert i l l
Ia ratio n s u p pg iftern a

Atgerdsforstag redovisas i separat rapport till kund och geller samtliga byggnader i Brf J6rrn6ldern

c J a  o r u e j

ta l j in format ion gdr at t

och tekniskt an
\ckrediterat fdretag

Energi & WS Utveckling AB, EVU
) rganisat ionsn um mer

556471-0423
\ckred itering s n u m m er

7067:01
ornamn

Finn
:fternamn

Hultman
i-oostadress

hultman@evu.se



Saker att tdnka pi .. .

att informera om energideklarationen
Nu ndr du som byggnadsdgare har gjort din energideklaration dr du skyldig att informera
om resultatet till hyresg5tsterna och ovriga som anviinder huset. Detta gtiller inte dig som
har en villa.

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvdndning", Zir en sammanfattning. Den
ska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan viilja att s?itta upp sista sidan som
den iir eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet viil jer 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 fA betala vite.

att fasti g hetsfiirvaltaren och fasti g hetsskiitaren ocksa kan i nformera
Syftet med energideklaration dr att effektivisera energianviindningen for att forbdttra
miljon och riidda klimatet. Du som byggnadsdgare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgiisterna eller de som anvdnder huset kan hjzilpa
till. Se diirfor till att andra personer som iir involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, tir beredda att informera och forklara for
hyresgdisterna och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och dess
syfte.

att Atgiirderna giirs pi liimpligt sdtt
Ju fler dtgdrder du gor for att minska energianvdndningen desto bdttre energiprestanda
fAr huset. Men, det dr ocksA viktigt att tdnka p6 att Atgdrderna du gor for att minska
energianvdndningen inte forsdmrar inomhusmiljon eller pAverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. Pdr Boverkets webbplats finns faktablad om olika Atg2irder, som
kan vara bra att visa projektorer och entreprenorer ndr du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill
Energideklarationen gdller i tio dr. Vill du, kan du gora en ny energideklaration niir du
gjort olika energieffektiviserings6tgdrder, har ny Arsforbrukning eller n:ir du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilafionen.



Husets energianvdndning

a
Energideklaration for Bronsdldersvdg en 4, Lund.
Detta hus anvdnder 145 kWh/m'och Ar, varav el 41 kWh/m2.
Liknande hus 1 13-139 kWh/m2 och 6r, nya hus 1 10 kWhim'?.
Radonmdtning dr ej utford. Ventilationskontrollen dr godkdnd.
Detaljinformation finns hos byggnadsiigaren.
Se dven : www. boverket.se/energideklaration
Energideklaration utford 2008-1 0-22 av:
Finn Hultman, Energi & WS Utveckling AB, EVU

4goverket


