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Dostort
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'luvudadress

Adress

Bronsdldersvdgen 52
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22654

)ostort

Lund
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r
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BronsAldersvdgen 54
lostnummer

22654
Postort

Lund
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anvandn
12-mAnadsperioO 

"u.", "n"rn'

ur mycket energi har anvants fdr verme och kyl- angiuili 1ang"titt viirde om mcijligt)?
vdrden skal l  inte vara normalirskorr igerade

Mett Fordelat
vdrde vdrde

Fjzirrviirme (1) 39 351 twtr f F

Eldningsol ja (2) kwh (- f

Naturgas, stadsgas (3) kwh e (*

ved (4) kwh f: f

Flis/pellets/briketter (5) ,kWh f f

Ovrigt biobranste (6) kwh f (-

El (vattenburen) (7) kwh C l*

El (direktverkande) (8) kwh f, f,

El (luftburen) (9) 9 644 tWn f: C

Markvtirmepump (et) (10) kwh a a
Vdrmepump-frAnluft (et)

(11)  kwh r  f

Viirmepump-lufVluft (et)
(12) kwh f 1-'

Vdrmepump-luft /
vatten (et) (13) kwh f f'

Summa 1-13 1(I1) 
4g 99S tWtr

Varav energi t i l l
varmvattenberedning 13 228 xwn f 6'

Fjankyla (14) kwh f f

s solvarme? f Ja O Nej

ja, ange total solfAngararea m2

fc i r  brdinslen i  tabel len nedan gdl ler  om inte

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

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

. i i l la :  Energimyndigheten
or ovriga biobrdnsle varierar varmeverdet beroende av

attning och fukthalt. Det iir expertens ansvar att omriikna
vikt eller volym till energi pa ett korrekt sett.

ig  e l  (ange mdtt  vdrde om mojt igt )
livna vdrden skall inte vara normalArskorrigerade

Matt Fordelat
vdrde vdrde

Fastighetset (15) 5 849 tWh f e

HushAllsel (16) kwh (* f

Verksamhetset (17) 3 043 rWn fl 6.

Komfortkyta (18) kwh f f

Summa z.13,is- ls 2 (E2) 18 536 twn

Summa 1-1s,18 383) 
54 g44 tWrr

Summa 7-19,1s,18 4 EAl 15 493 rWn

1 13 139 kWh/m2,6r

1 Energi  fdr  uppvermning och varmvatten
2 El  tota l t
3 Verme, kyla och fastighetsel
a El exklusive hush6llsel och verKsamhetsel
5 Under lag fdr  energiprestanoa



om yentilationskontroll

'Avser nar byggnaden har f ler  vent i lat ionsaggregat

Innldet krav pdr ventilationskontroll i byggnaden? d ta
av ventilationssystem

tv FTX | --F r  J  F m e d a t e r v i n n i n o

ventilationskontrol ten godkend uiO tiOpu nt<tEiEi
t; r''- Ja ' Nej ( 

Delvis 6

,"  O NeJ

-EN 14 511-2:2O07
nuvarande kyleffektbehov Area av Atemp som ar luftkonditionerad

radonhalten mett? f , la 0 N"i

Utfiirda energ ieffektiviserin g s6tgdrder

Rekommendationer om kostnadseffektiva dtgdrder

C" Ja O tt"j lByggnadstigare-l

;:fnffii f ::fi :':n" *"' h a's a
Byggnaden besiktigade 080923 av Byggnadsingenjor Anders Granlund och Fastighetsingenjor Joel Knutsson

f:?inff"if #fi:,.in","' 
hdrsa och m irio som

Atgdrdsforslag redovisas i separat rapport till kund och giiller samfliga oyggnader i Brf Jiirnaldern.

Kontrollorgan och tekniskt an
Ackrediterat foretag

Energi & WS Utveckling AB, EVU
Org an isatio n s n u m mer

556471-0423
Ackrediteringsnu mmer

7067:01;ornamn

Finn
Efternamn

Hultman
:-postadress

hultman@evu.se

E-postadress

hultman@evu.se



Saker att tdnka pi .. .

att informera om energideklarationen
Nu ndr du som byggnadsSgare har gjort din energideklaration dr du skyldig att informera

;l:"rTln"t 
tiil hvresgSsterna och dvriga som anvdnder huset. Detta gaiiler inte dig som

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
sista sidan i energidekrarationen, ',Husets 

energianvdndning,,, dr en sammanfattning. Denska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan vdlja att sdtta upp sista sidan somden dr eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet vdljer du sjeilv,men skyrten ska utformas enrigt Boverkets anvisningar. se Boverkets webbprats:wr'vw.boverket.se/energidekraration. Den som inte sdtter upp sammanfattningen avenergideklarationen riskerar att f6 betala vite.

att fastighetsfcirvartaren och fastighetsskcitaren ockse kan informerasyftet med energideklaration dr att effektivisera energianvandningen for att forbaittramirjon och riidda krimatet. Du som byggnadshgare har en viktig uppgift att effektiviserahusets energianvdndning. Aven nyreilasterna eiler de .o,.,., 
"nuani"-,. 

huset kan hjairpatill' se diirfor till att andra personer tor ar involverade i husets drift och skotsel, tillexempel forvartare och fastighetsskotare, dr beredda att informera och forkrara forhyresgdsterna och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och desssyfte.

att itgdrderna g6rs pA tiimptigt sdtl
Ju fler dtgdrder du gor for att minska energianviindningen desto bdttre energiprestandafiir huset. Men, det dr ocksdr.viktigt att tiinia p6 att at;erde; o; n* for att minskaenergianviindningen inte forsdmrar inomhusmirjon eilei pdverkar anira viktigaegenskaper hos huset. p6 Boverkets webbprats finns faktabrad om orika drtgdrder, somkan vara bra att visa projektorer och entreprendrer ndr du gor upphandringar.

att deklarera si ofta du vill
Energidekrarationen gdiler i tio 6r. viil du, kan du gora en ny energidekraration ntir dugjort olika energieffektiviseringsdtgdrder, har ny drsforbrukning e[;r ner du gjort en nyobligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



H usets energianvdndning

a
Energideklaration for Bronsdldersvdgen 4g, Lund.
Detta hus anvdnder 167 kwhlm2 och ar, varav el47 kwh/m2.
Liknande hus 1 13-139 kwh/m2 och dr, nya hus 1 10 kwh/mr.
Radonmdtning dr ej utford. Ventirationskontroilen dr godkdnd.
Detalj information fi n ns hos byg g nadsiigaren.
S e dve n : wltnrv. bove rket. se/en e rg i d e kl a ration
Energideklaration utford 2OOg-1 0-22 av:
Finn Huftman, Energi & WS Utveckling AB, EVU

4gouerket


