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1 Energi fdr uppvarmning och varmvatten
2 Er totalt
3 Viirme, kyla och fastighetsel
4 El exklusive hushellsel och verksamhetsel
5 Underlag fdr energiprestanda
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Saker att tdnka pA ...

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

att sdtta upp sammanfattningen ientr6n
Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvdndning", dr en sammanfattning. Den
ska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan velji att sdtta 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:
uruvw.boverket.se/energideklaration. Den som inte siitter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att f6 betala vite

att fasti g hetsfcirvaltaren och fasti g hetsskcitaren ocksa kan i nformera
Syftet med energideklaration dr att effektivisera energianviindningen for att forbdttra
miljon och rdidda klimatet' Du som byggnadsdigare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgiisterna eller de 

"or 
anuenoei huset kan hjeilpa

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 Atgiirderna gdrs pi tiimptigt sitt
Ju fler dtgdrder du gor for att minska energianviindningen desto bdttre energiprestanda
far huset. Men, det 5r ocksii viktigt att tdnka p6 att dtgdrderna du gor for att minska
energianviindningen inte fdrsdmrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P6 Boverkets webbplats finns faktablad om olika Atgdrder, som
kan vara bra att visa projektorer och entreprenorer niir du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill
Energideklarationen gdller i tio dr. Vill du, kan du gora en ny energideklaration ndir du
gjort olika energieffektiviserings6tgdrder, har ny drsforbrukning eller ndr du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



H usets energianvdndning

I
Energideklaration for Brons6ldersvdgen g4, Lund.
Detta hus anviinder 145 kwh/m2 och 6r, varav el 41 kwh/m2.
Liknande hus 1 13-139 kwh/mz och 6r, nya hus 1 10 kwh/m".
Radonmdtning dr ej utford. Ventilationskontrollen dr godkdnd.
Detalj i nformation fi n ns hos byg g nadsiigaren.
Se dven : www. boverket.se/energideklaration
Energideklaration utford 20OB-1 0-22 av:
Finn Hultman, Energi & WS Utveckling AB, EVU
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