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ABSTRACT 
 
Energy Certificates and Historic Buildings 

 
The European Directive on the Energy Performance of Buildings 2002/91/EC will soon be implemented in 

Sweden. Legislation about energy certificates will probably take effect in Sweden during October 2006. In this 

thesis I try to investigate if and how cultural values in the building stock will be affected by the introduction of 

compulsory energy certificates for existing buildings. My aim is to find out how the procedures and methods 

involved in the process of acquiring the certificates can be adjusted in a way that will preserve the cultural 

values.  

 The subject of energy saving and its impact on historic building is briefly presented in the first chapters. 

Relevant Swedish legislation is described. The new Swedish legislation about energy certificates is summarized, 

with focus on the parts that might be important considering historic buildings. 

 Three case studies constitute the core of the investigation. Energy certificates are constructed for three 

different one-family houses. The method that is supposed to be used when constructing the energy certificates is 

not yet established in Sweden, but the basis is somewhat decided. The results from each energy certificate have 

then been discussed with preservation issues in mind. Especially the recommendations for cost-effective 

improvements of the energy performance that are presented in the certificates are discussed. 

 Undoubtedly, there is a potential for energy saving in historic buildings. Most culturally valuable buildings 

were built with constructions which are inferior to modern when it comes to energy performance. In the case of 

one- and two-family houses measures that affect the building shell (i.e. retrofitting and exchange of windows) 

will be proven cost-effective and therefore suggested in the certificates. We know that these kinds of measures 

are prone to affect the cultural and aesthetic values of historic buildings. This is well known in Sweden since the 

1970´s, when many careless energy saving measures were made in connection with the oil crisis. 

 The main conclusion made is that the independent experts who are supposed to carry out the work to 

produce the energy certificates should have a basic understanding of the problems involved. This necessary 

qualification should be applied for all categories of buildings, not only monumental ones. In the case of 

monumental buildings, where the cultural values are more obvious, it is in fact easier to be aware of the risks 

involved. 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda 

föreskriver att varje medlemsstat ska ta fram ett system för energicertifiering av byggnader. I 

Sverige förväntas en lag om energideklarationer träda i kraft i oktober 2006. I princip alla 

byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat kommer 

att omfattas av lagen. I uppsatsen undersöks vilken problematik finns mellan införandet av 

energideklarationer och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla element i bebyggelsen. 

Dessutom diskuteras hur upprättandet av energideklarationerna bör utföras, om de kultur-

historiska värdena på bästa sätt ska bevaras.  

 

En översikt över ämnet energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inleder 

uppsatsen. Potentialer för energieffektivisering i Sverige presenteras och förutsättningar för 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse diskuteras. De författningsskydd 

som kan tänkas vara betydelsefulla i sammanhanget lyfts fram. Slutligen ges en översikt över 

hur systemet med energideklarationer är tänkt att införas i Sverige. 

 

Tre fallstudier utgör uppsatsens kärna. För tre mindre bostadshus på Gotland har energi-

deklarationer utförts. Den metodik som använts har anpassats efter de förslag som finns 

tillgängliga. De tre objekten är mer eller mindre kulturhistoriskt värdefulla, och för varje 

objekt har en kulturhistorisk värdering upprättats. En analys av energideklarationens utfall 

utifrån ett antikvariskt perspektiv har utförts för varje objekt, och denna analys ligger till 

grund för en slutdiskussion, i vilken ett antal slutsatser presenteras. 

 

Det kan konstateras att de flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns i Sverige är 

byggda med konstruktioner som inte är lika bra som moderna med avseende på energi-

prestanda. Därför finns en potential för energieffektivisering i denna kategori. I småhusfallet 

kommer åtgärder som innebär förbättringar av klimatskalet ofta visa sig kostnadseffektiva. Av 

erfarenhet vet vi att denna typ av åtgärder kan leda till förvanskning. Även andra typer av 

åtgärder kommer att föreslås som kan leda till förvanskning.  

 

Vissa äldre byggnader har inte förutsättningar att klara av en ”normalanvändning” så som den 

definieras i de förslag till metodik som finns framtagna. Ett exempel är äldre bostadshus där 

vissa utrymmen inte är uppvärmda under vintern. Om en ”normalanvändning” används i 

beräkningarna för att ta fram energiprestandavärdet kommer detta att leda till felaktig statistik. 

Dessutom kommer åtgärdsförslag att beräknas som kostnadseffektiva även fast de inte är det. 

 

För att systemet med energideklarationer ska bli lyckat även med hänsyn till bebyggelsens 

kulturvärden krävs framförallt kompetens hos de inblandade aktörerna. Resultat från 

fallstudierna visar att det lagskydd som finns mot förvanskning inte kommer att vara till hjälp 

där problemet är som störst, nämligen i den kategori byggnader där de kulturhistoriska 

värdena inte är uppenbara. Därför kommer kompetensen hos de oberoende experterna vara 

avgörande, så att de inte föreslår åtgärdsförslag som kan leda till förvanskning. Även 

kompetens hos dem som i ett senare skede beställer, projekterar och utför åtgärder är 

nödvändigt för ett gott slutresultat. 

 

Det är önskvärt att det underlag och de handböcker som de oberoende experterna kommer att 

ha som stöd i sitt arbete är utformade med tanke på riskerna med förvanskande åtgärder. Ju 

mer automatiserat besiktningsarbetet blir, desto viktigare blir denna aspekt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En proposition innehållande ett Nationellt program för energieffektivisering och energi-

smart byggande
1
 överlämnades till riksdagen den 22 mars 2006. Regeringens mål-

sättning är bland annat att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i 

bebyggelsen ska ha minskat med 50 procent år 2050 jämfört med 1995. Om målet ska 

realiseras kommer det att innebära omfattande åtgärder i energieffektiviseringssyfte i 

befintlig bebyggelse. För att uppnå detta föreslås i programmet ett antal ändringar i 

lagar och förordningar. Den viktigaste är en lag om energideklarationer för byggnader, 

vilken förväntas träda i kraft den första oktober 2006. Förhoppningen är att lagen ska 

leda till minskad energianvändning för bebyggelsen på lång sikt. Lagen grundar sig på 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG
2
 om byggnaders energiprestanda. 

EG-direktivet gäller alla medlemsstater och är ett led i arbetet med att leva upp till 

kraven i Kyotoavtalet samt ett sätt att bättre hantera energianvändningen inom unionen. 

Direktivets första artikel beskriver vilka krav som ställs på medlemsstaterna: 

Syftet med detta direktiv är att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader i 

gemenskapen samtidigt som hänsyn tas till utomhusklimat och lokala förhållanden samt till 

krav på inomhusklimat och kostnadseffektivitet.  

I detta direktiv fastställs krav i fråga om följande: 

a) Den allmänna ramen för en beräkningsmetodik för byggnaders integrerade 

energiprestanda. 

b) Tillämpningen av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda. 

c) Tillämpningen av minimikrav på energiprestanda i befintliga stora byggnader som 

genomgår större renoveringar. 

d) Energicertifiering av byggnader. 

e) Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader samt 

en bedömning av värmeanläggningen 

Syftet med energicertifieringen av byggnader beskrivs i artikel 7 i direktivet: 

2. Energicertifikatet för byggnader skall innehålla referensvärden, såsom aktuella rättsliga 

normer och riktmärken, så att konsumenter kan jämföra och bedöma byggnadens 

energiprestanda. Certifikatet skall åtföljas av rekommendationer för hur energiprestanda 

kan förbättras kostnadseffektivt. Syftet med certifikaten skall vara begränsat till att 

tillhandahålla information och alla de effekter som dessa certifikat kan ha när det gäller 

rättsliga förfaranden eller annat skall beslutas i enlighet med nationella bestämmelser. 

Den svenska lagen om energideklarationer kommer att omfatta alla byggnader som 

använder sig av energi för att påverka inomhusklimatet, med vissa undantag. Det rör sig 

alltså om en mycket stor andel av landets bebyggelse.  

 

                                                 
1
 Prop. 2005/06:145 

2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG 
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Inom kulturmiljövården är det väl känt att energibesparande ändringar i byggnaden kan 

förvanska de kulturhistoriska värdena
3
. Från sjuttiotalets energikris och besparingsiver 

har vi kvar många sorgliga exempel på detta, det kan gälla fasadförändringar i samband 

med tilläggsisolering, fönsterbyten med mera. Alla ändringar leder dock inte med 

nödvändighet till förvanskningar, utan det finns många goda exempel på varsamma 

ändringar som respekterar byggnadens kulturhistoriska värden. Sedan finns det 

naturligtvis en mängd åtgärder som inte påverkar själva byggnaden: exempelvis att 

förbättra styr- och reglersystem eller sänka inomhustemperaturen. Man bör dock vid alla 

typer av åtgärder anlägga ett helhetsperspektiv på byggnaden och se vilka konsekvenser 

som åtgärden leder till. Exempelvis en sänkning av inomhustemperaturen förändrar 

naturligtvis inomhusklimatet men påverkar även fuktbalansen i byggnadens stomme. 

 

Hur lagen om energideklarationer kommer att påverka de kulturvärden som finns i 

bebyggelsen är ett outforskat men aktuellt ämne. Boverket är bemyndigat att skriva 

direktiv för hur energideklareringen ska utföras, men är osäkra på hur de ska hantera 

kulturhistoriskt intressanta byggnader. Enligt lagförslaget ska energideklarationen 

innehålla rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens 

energiprestanda. Redan under ett inledningsskede kommer ett stort antal byggnader att 

energideklareras, och det är naturligtvis av stor vikt att de konsulter som upprättar 

deklarationerna har förståelse för hur man hanterar de kulturhistoriska värdena i 

samband med åtgärdsförslag. Byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk 

synvinkel föreslås att i ett första skede undantas från skyldigheten att upprätta 

energideklaration.
4
 Detta överensstämmer med föreskrifterna i EU-direktivet, där ett 

antal kategorier som får undantas från deklarationsskyldigheten är uppräknade, bl.a. 

”Byggnader eller monument med officiellt skydd som del av en utvald miljö, eller på 

grund av deras särskilda arkitektoniska eller historiska värde, om överensstämmelse 

med kraven skulle medföra oacceptabla förändringar av deras särdrag eller utseende.”
5
 

Därmed får Boverket längre tid på sig att fundera över hur de ska hantera de kultur-

historiska värdena i samband med energideklarationerna. En viktig invändning mot 

detta är att kulturhistoriska värden finns, mer eller mindre, i all bebyggelse och därför 

bör beaktas vid alla ändringar. Detta synsätt finns också lagstadgat i Plan- och 

Bygglagen, bland annat i 3 kap. 10 §. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetet med att ta fram de metoder som ska användas vid framställning av energi-

deklarationerna pågår för fullt. Att energideklarationerna som politiskt styrmedel tar 

hänsyn till kulturvärdena i bebyggelsen är önskvärt, och det är detta som är utgångs-

punkten för uppsatsen. En förutsättning är att det verkligen existerar en svårbemästrad 

problematik mellan ökad energieffektivisering och bevarandet av kulturhistoriska 

värden. Ett av syftena med uppsatsen är att beskriva denna problematik. Ett annat syfte 

är att beskriva hur den metodik som ska användas vid framtagandet av 

energideklarationerna kan anpassas så att bevarandet av de kulturhistoriska värdena kan 

förenas med god energihushållning. 

 

                                                 
3
 Se exempelvis Antell, Olof & Paues, Catherine . Isolering uppåt väggarna, 1981.  

4
 Prop. 2005/06:145, s. 66. 

5
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG 
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Redan inom några få år ska ett stort antal byggnader ha energideklarerats. Tiden kan 

tyckas knapp, och ambitionerna höga. Myndigheterna arbetar för högtryck för att ta 

fram de regler och direktiv som ska se till att energideklarationerna blir ett så effektivt 

styrmedel som möjligt. En samhällsekonomisk avvägning måste göras mellan hur 

mycket resurser som ska läggas på varje deklaration och hur stor effektivisering som 

blir resultatet. Resurser i det här fallet är i första hand tid, men även den kompetens som 

behövs för att ta fram deklarationen. Vinster kan göras genom att det på en central nivå 

utarbetas effektiva verktyg och metoder som kan användas ute i fält. Utformningen av 

dessa verktyg och metoder kommer att vara av betydelse för hur kulturvärdena i 

bebyggelsen tillvaratas. Naturligtvis krävs också att de konsulter som utför 

deklarationerna har rätt kompetens för att resultatet ska bli tillfredsställande. Hur 

frågorna ska hanteras är problematiskt – samtidigt som de goda lösningarna varierar för 

varje objekt krävs det konkreta råd och riktlinjer i det material som arbetas fram. För att 

kunna besvara sådana konkreta frågor krävs fördjupad kunskap om ämnesområdet, och 

detta ligger till grund för följande frågeställningar: 

 

– Vilken problematik finns mellan införandet av energideklarationer och bevarande av 

kulturhistoriskt värdefulla element i bebyggelsen? 

 

– Hur bör upprättandet av energideklarationerna utföras, om de kulturhistoriska värdena 

på bästa sätt ska bevaras? 

1.3 Metod  

För att få en uppfattning om hur systemet med energideklarationer kommer att införas i 

Sverige har jag studerat förarbeten till den kommande lagstiftningen, samt utredningar i 

ämnet som gjorts på uppdrag av berörda statliga myndigheter. I Danmark har man sedan 

ett antal år tillbaka använt sig av energideklarationer och därför har jag även tittat på hur 

systemet är uppbyggt i Danmark. 

 

Tre fallstudier utgör grunden för den analys som avser besvara frågeställningarna. På tre 

olika byggnader har jag framställt energideklarationer utifrån de förslag till riktlinjer 

som hittills finns framtagna. Arbetet med att ta fram dessa riktlinjer är inte på något sätt 

klart och därför har det krävts avvägningar av vilken metod som ska användas där det 

inte är tydligt. Eftersom syftet är att analysera processen att ta fram energideklarationer i 

sin helhet har detta förhoppningsvis liten betydelse för resultatet. När energi-

deklarationerna är utförda har resultatet analyserats med utgångspunkt från hur de skulle 

kunna påverka de kulturhistoriska värdena. Hur fallstudierna har utförts beskrivs 

utförligare i avsnitt 4, Metod för fallstudier. 

 

Att arbeta med fallstudier har både för- och nackdelar. I fallstudien finns möjlighet att 

med begränsade resurser undersöka ett fenomen från många olika perspektiv. I den här 

uppsatsen har en del av syftet med fallstudierna varit att få förståelse för den arbets-

uppgift som väntar för de så kallade oberoende experterna, som i framtiden förväntas 

vara de som tar fram energideklarationerna. En annan fördel med fallstudier som metod, 

är att de genom sin kvalitativa karaktär är möjliga att påbörja utan att alla fråge-

ställningar är formulerade eller att hypotesen är definierad. Genom en dialog med 

undersökningsobjektet upptäcks nya infallsvinklar och frågor under resans gång – på så 

sätt blir en fallstudie både en process som ger kunskap om fallet och ett resultat av 
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lärandet.
6
 Den största nackdelen med fallstudier är att de ger kunskap om ett enskilt 

objekt och att det kanske inte är säkert att denna kunskap går att överföra till andra 

objekt. Det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till detta när fallstudien konstrueras. 

Förhoppningen är att analysen av några enskilda fall i den här uppsatsen ska ge 

förståelse av överordnade frågeställningar och generella problem. 

1.4 Avgränsningar  

De fallstudier som görs i uppsatsen behandlar mindre bostadshus. Skälet till detta är att 

framtagandet av energideklarationerna är mer hanterligt för denna kategori och inte lika 

kompetenskrävande som för flerbostadshus och lokaler. De diskussioner som förs kring 

fallstudierna torde dock i hög grad vara gällande för alla typer av byggnader, eller till 

och med en viss byggnadsdel, eftersom den problematik som uppkommer är generell.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en översikt över ämnet energieffektivisering i kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse, där möjligheter och risker diskuteras. Även den lagstiftning som i 

Sverige kan vara betydelsefull i samband med energieffektiviserande åtgärder lyfts 

fram. Därefter ges en sammanfattning över hur systemet med energideklarationer är 

tänkt att införas i Sverige. Den metodik som används i uppsatsens fallstudier presenteras 

utförligt. De tre fallstudierna beskrivs i det följande kapitlet. Energideklarationerna som 

utförts i samband med fallstudierna återfinns i bilaga A. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion där ett antal slutsatser presenteras. Begreppsförklaringar finns längst bak 

i dokumentet. 

 

                                                 
6
 Johansson, Rolf, Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och historiska 

fallstudier, 2000, s. 65 ff. 
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2 ENERGIEFFEKTIVISERING I KULTURHISTORISKT 
VÄRDEFULL BEBYGGELSE – EN ÖVERSIKT 

2.1 Varför spara energi i bebyggelsen? 

Den politiska agendan är entydig: en minskning av energianvändningen i Sverige är en 

viktig fråga. Men vilka är motiven bakom målsättningen? I Regeringens proposition 

resonerar man så här: 

Vikten av energieffektivisering uppmärksammas allt mer både i Sverige och inom EU. 

Genom att använda våra energiresurser än mer effektivt än i dag skapas det förutsättningar 

för att trygga tillgången på el och andra energislag till konkurrenskraftiga priser. En ökad 

energieffektivisering som på sikt leder till att energianvändningen kan minska är också en 

förutsättning för att minska beroendet av fossila bränslen och ställa om energisystemet i en 

mer hållbar riktning. En ökad effektivisering skapar också en god grund för Sveriges 

internationella agerande i de förestående förhandlingarna om nya åtaganden för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Vidare innebär en effektivare energianvändning att resurser 

frigörs för andra ändamål. Härigenom kan en ekonomisk och social utveckling och en 

fortsatt utveckling av välfärden främjas.
7
 

Även EU-direktivet tar upp skilda motiv. Bland annat nämns kraven i Kyotoprotokollet, 

möjligheten att kunna trygga energiförsörjningen på lång sikt, samt ett allmänt varsamt 

förhållningssätt till naturresurserna.
8
 Som vi ska se längre fram står bostadssektorn för 

en inte obetydlig del av Sveriges totala energianvändning. Potentialen för energi-

effektivisering i bebyggelsen är omtvistad, vilket också behandlas i följande avsnitt. En 

relevant fråga med tanke på motiven bakom den minskade energianvändningen är hur 

olika energislag ska behandlas. Ur ett miljöperspektiv är det stor skillnad mellan 

värmeenergi som tillförs via solen och värmeenergi som är kommer från fossila 

bränslen. Ska kraven på energianvändning vara lägre på byggnader som värms med 

förnyelsebara bränslen? Regeringens proposition tar upp frågan och påpekar att:  

Från resurseffektivitetssynpunkt är det dock viktigt att en kraftfull energieffektivisering i 

byggnadsbeståndet genomförs oavsett uppvärmningsform. I stort sett all energiomvandling 

ger upphov till någon form av miljöbelastning eller andra olägenheter och även 

förnyelsebara bränslen är begränsade resurser som det kommer att råda konkurrens om i 

framtiden. På längre sikt bör därför all energianvändning vara så effektiv som är tekniskt 

möjligt och samhällsekonomiskt rimligt.
9
 

2.2 Energianvändning samt potentialer i svensk befintlig 
bebyggelse 

Boverkets utredning Piska och Morot
10

 visar hur energianvändningen fördelar sig 

mellan olika typer av bebyggelse och undersöker hur stor potentialen för minskad 

energianvändning är för varje typ. Utredningen visar att av Sveriges totala slutliga 

energianvändning år 2003 så stod nettoenergianvändningen i bostäder och lokaler för ca 

33 %. Inom sektorn fördelade sig användningen på följande sätt: småhus 38 %, 

                                                 
7
 Prop. 2005/06:145, s. 15. 

8
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG, s. 1. 

9
 Prop. 2005/06:145, s. 19. 

10
 Boverket, Piska och morot - Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader, 2005, s. 27-38. 

Alla statistikuppgifter inklusive diagrammen i avsnittet är hämtade ur Piska och Morot. 
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flerbostadshus 33 % och lokalbyggnader 29 %. Diagrammen nedan visar hur både det 

specifika och totala nettovärmebehovet varierar mellan olika byggår för varje kategori: 

 

 

 
 

Bild 1 Totalt och specifikt nettovärmebehov för småhus år 2003 fördelat per 

byggår. 

 

 
 

Bild 2 Totalt och specifikt nettovärmebehov för flerbostadshus år 2003 fördelat 

per byggår. 

 

 
 

Bild 3 Totalt och specifikt nettovärmebehov för lokaler år 2003 fördelat per 

byggår 
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För småhus är det uppenbart att det specifika nettovärmebehovet minskar ju yngre huset 

är, medan det för flerbostadshus är mer konstant fram till sjuttiotalet, då det sjunker 

markant. För småhusen gäller även att hus byggda före 1940 står för en stor del av det 

totala värmebehovet. För flerbostadshus domineras energibehovet av hus byggda mellan 

1940 och 1970.  

 

I Piska och Morot utreds vidare i vilken utsträckning det är möjligt att spara energi i 

bebyggelsen. Man talar om energieffektiviseringspotentialer och jämför hur olika 

utredningar har kommit fram till varierande resultat om hur stor potentialen egentligen 

är. En sammanfattande slutsats är att ”Hur mycket man vill satsa på energi-

effektivisering beror på vad man faktiskt vill uppnå och till vilket pris”
11

. Förutom 

samhällsekonomiska och tekniska aspekter på energieffektivisering betonar utredningen 

vikten av att ta hänsyn till att åtgärder kan vara mindre lämpliga med avseende på inom-

husklimat, byggnaders funktionskrav och kulturvärden. I Piska och Morot antyder man 

att de potentialberäkningar som tagits fram som underlag till rapporten inte i tillräckligt 

stor utsträckning uppmärksammat dessa faktorer.
12

 Som jämförelse visar man att en 

energieffektiviseringspotential i bebyggelsen (för uppvärmning och varmvatten) på 

40 %, en siffra som ofta nämns i sammanhanget, skulle betyda att alla byggnader skulle 

vara lika bra ur energisynpunkt som nybyggda s.k. lågenergihus.
13

 

 

I regeringens proposition Nationellt program för energieffektivisering och energismart 

byggande finns, som tidigare nämnts, förslag till en ny målsättning för energisparande i 

bebyggelsen: 

Regeringens förslag: 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. 
14

 

Om man jämför detta mål med de potentialer som diskuteras i Piska & Morot inser man 

att regeringens förslag kommer att leda till omfattande åtgärder i befintlig bebyggelse 

om det ska realiseras. Samtidigt skriver man i propositionen att ”Vid bedömning av 

energieffektiviseringsåtgärder är det viktigt att väsentliga tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk tillgodoses, att en god inomhusmiljö erhålls och att kulturmiljövärden 

beaktas”
15

 

2.3 Förutsättningar för minskad energianvändning i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader  

I uppsatsens inledning påpekades att kulturhistoriska värden finns, mer eller mindre, i 

all bebyggelse och att man därför bör ta hänsyn till detta vid alla ändringar. Frågor om 

vad, hur och varför vi ska bevara något i bebyggelsen är grundläggande för allt 

antikvariskt arbete. Naturligtvis är dessa frågor av fundamental betydelse för innehållet i 

uppsatsen, men eftersom de utreds på annat håll kommer de inte att diskuteras närmare.  

 

                                                 
11

 Boverket, Piska och morot - Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader, 2005, s. 41. 
12

 Boverket, Piska och morot - Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader, 2005, s. 52. 
13

 Boverket, Piska och morot - Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader, 2005, s. 41. 
14

 Prop. 2005/06:145, s. 20. 
15

 Prop. 2005/06:145, s. 20. 
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Ett delmål till det av Riksdagen antagna miljömålet God bebyggd miljö är att den 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska vara identifierad senast år 2010, samt att ett 

program ska finnas som skydd för dess värden. Dessutom skall minst 25 % av den 

värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. Boverket har i en rapport från 2003 

utrett om och hur delmålet kan uppnås. En av slutsatserna är att det inte finns någon 

samlad kunskap om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Sverige och att 

andelen skyddade byggnader ligger mycket långt från den i delmålet angivna nivån. 

Vidare diskuteras i rapporten hur delmålet ska tolkas – och man konstaterar att 

begreppet kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är föränderligt: 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är inget definitivt begrepp som kan avgränsas en gång 

för alla. Rivningar och förändringar gör att tidigare vanliga byggnadskategorier blir 

sällsynta och måste tillmätas ett större värde. Samhällsförändringar och ändrade synsätt 

medför förskjutningar inom kulturmiljövårdens intressesfär. Tidens gång medför med 

automatik att nya byggnader och miljöer måste tillmätas ett värde. Även om ett visst antal 

byggnader och miljöer kan ges ett ”absolut skydd” kommer den genom sin mängd 

betydelsefullaste delen av kulturarvet att befinna sig i en ständig förändringsprocess. Väl så 

viktigt som skyddet av enstaka objektet är då att förändringsprocessen genomförs på ett 

sådant sätt att de kulturhistoriska värdena kan tas till vara och bli en resurs i den framtida 

miljön. 

[---] Begreppet är problematiskt då få byggnader kan betraktas som värdelösa. Synsättet att 

alla byggnader har ett värde är förankrat i PBL, där varsamhetsbestämmelserna i 3 kap 10 § 

har en generell utformning. Frågan är inte om en byggnad har ett värde, utan vilka värdena 

är, och vilken hänsyn de fordrar.
16

 

Kulturhistoriska värden i bebyggelsen är ett vitt begrepp som används på olika sätt i 

skilda sammanhang. Någon samstämmighet kring vad som menas med begreppet finns 

knappast, även om det i Sverige finns en allmänt accepterad modell som ofta används 

vid värderingar.
17

 Ofta nämns kulturhistoriska värden i samma andetag som estetiska 

och arkitektoniska värden, medan man i andra sammanhang menar att dessa ryms i 

begreppet.
18

 Som synonym till kulturhistoriska värden används ibland begreppet 

kulturvärden. För att underlätta läsningen av uppsatsen kommer begreppen kultur-

historiska värden eller kulturvärden i fortsättningen att användas i den vida 

bemärkelsen, det vill säga att även arkitektoniska och estetiska värden ingår.  

 

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader har under årens lopp fått ny användning 

och anpassats till ökade krav från olika brukare. Oftast har detta lett till att energi-

användningen i byggnaden har ökat, men exempel finns på motsatsen. Om byggnaden 

blivit museum eller endast används under sommarhalvåret kan energianvändningen ha 

minskat. Från början har många byggnader haft en mycket låg energianvändning 

eftersom det innan oljan och elektriciteten kom var dyrt och omständligt med upp-

värmning. Typexemplet är kyrkor som var ouppvärmda och besökarna fick pälsa på sig 

ordentligt under vintern. I bostadshus var det vanligt att man under vintern endast 

värmde upp några få rum för att spara energi. Att förena låg energianvändning med 

                                                 
16

 Boverket, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Delmål 2 – Underlagsrapport till fördjupad 

utvärdering av miljömålsarbetet, 2003. 
17

 Den av Riksantikvarieämbetet framtagna skriften Kulturhistorisk värdering av bebyggelse beskriver en 

värderingsmodell som beskriver två kategorier av värden: dokumentvärden och upplevelsevärden. 

Unnerbäck, Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2005. 
18

 Håkan Hökerberg skriver om skillnader mellan Sverige och Danmark i synen på värdebegreppet inom 

kulturmiljövården i respektive land. Han beskriver hur den subjektiva, estetisk-visuella värdegrunden är 

mer accepterad och använd i Danmark. Hökerberg, Håkan, Att fånga det karaktäristiska i stadens 

bebyggelse – SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering, 2005, s. 201-214. 
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bevarande är alltså ofta inget problem för själva byggnaden i sig, utan det är ändrade 

krav från användarna som ligger till grund för problematiken. Även om vissa av dagens 

villaägare kan tänka sig att ha det svalt under vinterhalvåret och ”njuter av lyxiga 

duntäcken, tjocka frottémorgonrockar och mysiga kakelugnsbrasor” som Göran 

Gudmundson skriver i Värmen i gamla hus
19

, så är kraven på inomhusklimatet högre 

ställda idag än tidigare. 

 

I en artikel som behandlar energieffektivisering i tyska byggnadsminnen poängterar 

författaren Jörg Schulze att kulturhistoriskt skyddade byggnader inte är nybyggen med 

ett historiskt ansikte. De består av tidstypiska konstruktioner och byggdes med hänsyn 

till de krav som fanns vid byggnadstillfället. Ofta har de klarat av århundraden av 

kontinuerlig användning, något som knappast kommer att vara fallet för många av de 

byggnader som byggs idag. Schulze menar att de äldre byggnaderna har en ”ekologisk” 

kvalitet som dagens moderniseringar inte får förvanska.
20

 

 

Äldre byggnader är alltså ofta dåligt isolerade med dagens mått mätt, eftersom de 

ingående konstruktionerna byggdes med tanke på de krav som ställdes vid uppförandet. 

Däremot kan äldre konstruktioner ha andra fördelar ur resurshushållningssynpunkt. Lars 

Myhre skriver i sin avhandling Some environmental and economic aspects of energy 

saving measures in houses om den miljöpåverkan en byggnadsdel ger upphov till från 

vaggan till graven, och uppmärksammar att även produktionen och destruktionen av en 

byggnadsdel måste tas med i beräkningarna.
21

 Äldre byggnadskonstruktioner är ofta 

lokalt producerade av förnyelsebara material, vilket leder till små utsläpp och liten 

miljöpåverkan. Myhre skriver i en rapport utförd på uppdrag av norska Riksantikvaren 

att traditionella konstruktioner ofta inte uppfyller moderna krav på energieffektivitet, 

men att de har andra fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv: 

The use of traditional materials and construction techniques involves a large share of 

renewable materials, which is favourable in a sustainable context. Traditional constructions 

are often simple and easy to repair, and allow easy replacement of any damaged or worn 

out materials. Further, it is easy to separate the building materials during demolishing of 

traditional construction, which increase the reuse potential. Finally, most traditional 

building materials may be locally produced, reducing the transportation need, and thereby 

also reducing the total environmental load.
22

 

2.4 Författningsskydd 

I Sverige finns ett antal olika lagar och förordningar som är till för att skydda 

bebyggelsens kulturhistoriska värden. För att de förslag på kostnadseffektiva åtgärder 

som ges i energideklarationen skall bli trovärdiga är en förutsättning att de är genom-

förbara med hänsyn till gällande lagstiftning. Energideklarationsutredningen har 

poängterat att det är viktigt att den oberoende experten har kompetens att bedöma om 

                                                 
19

 Gudmundsson, Göran, Värmen i gamla hus, 2001,  s. 9. 
20

 Schulze, Jörg, Energetische Modernisierung im Bestand – Erhaltungsbeitrag oder 

Gefährdungspotential, 2002, s. 7. 
21

 Myhre, Lars, Some environmental and economic aspects of energy saving measures in houses, 1995, s. 

113. 
22

 Myhre, Lars, Learning from the built heritage on the way towards a sustainable development – some 

qualities of traditional building materials and construction techniques in a sustainable perspective, 1996, 

s. 12. 
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åtgärdsförslagen är förenliga med byggnadens bevarandekrav.
23

 Nedan ges en översikt 

över den lagstiftning som är aktuell i sammanhanget. 

2.4.1 Kulturminneslagen 

Enligt Kulturminneslagens (KML) tredje kapitel kan en byggnad byggnadsminnes-

märkas om den ”är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller om den 

ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde”. Dessutom gäller att 

alla kyrkor byggda före 1940 automatiskt är skyddade enligt KML 4 kap. För statligt 

ägda byggnadsminnen gäller Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen 

m.m. Till ett byggnadsminne kan skyddsföreskrifter meddelas, som föreskriver hur 

byggnaden ska vårdas och vad som inte får ändras. Det har blivit vanligare att det för 

byggnadsminnen och kyrkor även upprättas vårdprogram som beskriver byggnadens 

kulturhistoriska värden, samt anger målsättningar för bevarandet. Det finns inte så 

många byggnadsminnen i Sverige, ca 2500 stycken. Dessutom finns ca 3500 kyrkor 

som är skyddade enligt KML.
24

  

2.4.2 Miljöbalken 

Av portalparagrafen i miljöbalken (MB) framgår bl.a. att balken skall tillämpas så att 

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas. I MB 3 kap. 6 § anges att områden som har 

betydelse från allmän synpunkt p.g.a. deras kulturvärden skall skyddas så långt möjligt  

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården skall skyddas mot sådana åtgärder. Enligt 7 kap. 9 § kan ett landskap 

förklaras för kulturreservat och då kan även för skydd för bebyggelse ingå. MB har 

karaktären av ramlagsstiftning, vilket betyder att dess bestämmelser prövas genom 

andra lagar. Frågor om riksintressen prövas enligt Plan- och bygglagen. 

2.4.3 Plan- och bygglagen 

Bland energieffektiviserande åtgärder är det främst utvändig tilläggsisolering och 

fönsterbyte som kan komma att omfattas av en bygglovsprövning enligt Plan- och 

bygglagen (PBL). Bygglov prövas på olika grunder beroende på om området ligger 

inom eller utanför detaljplan. I PBL 8 kap. återfinns de bestämmelser som reglerar 

bygglovprövningen. Huvudregeln för områden inom detaljplan är att bygglov beviljas 

om åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Dessutom, enligt PBL 8 kap. 3 § 

1 st., krävs för områden inom detaljplan bygglov för att ”…byta fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt 

påverkar deras yttre utseende”. För områden utanför detaljplan finns ingen motsvarande 

bestämmelse, om inte kommunen utfärdat områdesbestämmelser. Både inom och 

utanför detaljplan gäller dock PBL 3 kap.: Krav på byggnader m.m. De krav som finns i 

tredje kapitlet är generella och gäller all bebyggelse. De mest intressanta paragraferna ur 

kulturmiljövårdens synvinkel är: 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 

beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805). 

                                                 
23

  SOU 2004:109, s. 117. 
24

 Boverket, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Delmål 2 – Underlagsrapport till fördjupad 

utvärdering av miljömålsarbetet, 2003, s. 30. 
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12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 

förvanskas. 

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till 

omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart 

bevaras. Lag (1994:852). 

Boverket har gett ut allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. I de allmänna råden 

tas varsamhetskraven från tredje kapitlet i PBL upp och tydliggörs.
25

 

 

Förutom att ändringar kan omfattas av bygglov enligt PBL 8 kap., så ska byggherren för 

vissa ändringar göra en bygganmälan såsom är föreskrivet i PBL 9 kap. Bygganmälan-

pliktens huvudsakliga syfte är att se till att de tekniska egenskapskraven på byggnaden 

uppfylls. Dessa krav återfinns huvudsakligen i BVL: Lag (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk m.m. När det gäller ändring av befintlig byggnad så är 

det dock knappast frågan om egentliga krav, eftersom de ska tillämpas med hänsyn till 

byggnadens förutsättningar, varsamhetskrav och ändringens omfattning.
26

 

 

Hur lagstiftningen tillämpas skiljer sig mellan kommunerna. I Boken om lov, tillsyn och 

kontroll
27

 finns en förteckning över ett antal rättsfall där lagstiftningen prövats. Inom 

detaljplanelagt område har man exempelvis bedömt att tilläggsisolering där fönster-

smygarnas djup skulle ändras från 2 cm till 10 cm är bygglovpliktigt, medan montering 

av utvändiga tilläggsfönster i aluminium utanpå befintliga träbågar inte är det.  

 

Stora förändringar av gällande plan- och bygglagstiftning är föreslagna av den så 

kallade PBL-utredningen, som under hösten 2005 lämnade in sitt slutbetänkande Får 

jag lov? Om planering och byggande
28

.  I utredningen uppmärksammas att det nu-

varande systemet kring prövning, kontroll och tillsyn inte fungerar tillfredsställande. 

Därför föreslås ett antal förändringar, bland annat att bygglov- och 

bygganmälanprocesserna slås samman och att bygglovplikten blir lika både inom och 

utanför detaljplan. Ett annat viktigt ställningstagande med hänsyn till kulturvärden är att 

utredningen förespråkar att bygglovsprövningen förstärks med avseende på 

utformnings- och varsamhetskraven, när dessa inte är uttryckta i detaljplan eller genom 

områdesbestämmelser.
29

 Dessutom föreslår utredningen att ”Prövningen mot detaljplan 

eller områdesbestämmelser ska ske med större respekt och följsamhet för 

bestämmelserna och med ett tydligare och mer begränsat utrymme för avvikelser.”
30

 

Vidare diskuteras problemet med att det finns ett stort tolkningsutrymme i lagstiftningen 

när kommunerna ska avgöra om en åtgärd är lämplig eller inte: 

Erfarenheten och många rättsfall visar att utformningskraven kan vara svåra att hävda i 

praktiken. Det beror i grunden på att kraven har ett betydande tolkningsutrymme. Inom 

detta utrymme ska en avvägning göras mot det enskilda intresset av att själv få bestämma 

över sin byggnad, ett intresse som ska tillmätas stor vikt enligt både förarbetena till PBL 

och förekommande rättsfall. Det ställer i sin tur stora krav på att byggnadsnämnderna 

                                                 
25

 Boverket, BÄR : allmänna råd om ändring av byggnad, 2004, kapitel 3. 
26

 Boverket, BÄR : allmänna råd om ändring av byggnad, 2004, s. 31. 
27

 Boverket, Boken om lov, tillsyn och kontroll : Allmänna råd 1995:3 ändrad genom 2004:2, 2004, s. 

165. 
28

 SOU 2005:77 
29

 SOU 2005:77 s. 611. 
30

 SOU 2005:77 s. 614. 
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motiverar sina beslut, vilket inte alltid tycks vara en realitet enligt vägledande avgöranden. 

Kommunerna förväntas i hög grad ha tagit fram någon form av kunskapsunderlag och 

riktlinjer för sina bedömningar och beslut, vare sig det gäller utformningen av nya 

byggnader i en bebyggd miljö, eller varsamhet vid ändringar av mer eller mindre 

karakteristiska eller särskilt värdefulla byggnader. Men sådant underlag saknas ofta enligt 

Boverkets undersökningar, vilket av rättsinstanserna ibland tas till intäkt för att inga 

speciella kvaliteter finns i området eller att inget större intresse finns från 

byggnadsnämndens sida för att värna dem. /…/ Det har även anförts att 

byggnadsnämndernas beslutsmotiveringar är bristfälliga, och att den arkitektoniska och 

antikvariska kompetensen brister hos både kommuner och överprövande instanser.
31

 

Utredningen föreslår inga direkta åtgärder för att komma åt problemet, men menar att 

kommunerna får bättre insyn och större möjlighet att se till att samhällets alla krav 

uppfylls om bygglovs- och bygganmälanprocessen slås samman. 

 

I regeringens proposition Nationellt program för energieffektivisering energismart 

byggande föreslås krav på energieffektivisering i befintlig bebyggelse i samband med 

ändring av byggnad. Förslaget innebär att Boverket får i uppdrag att meddela 

föreskrifter om vilka byggnadsarbeten som är att anse som ändring av byggnad. I 

nuvarande system är begreppet ändring inte preciserat, bland annat på grund av att det 

är svårt att i ett varierat byggnadsbestånd göra gränsdragningar mellan vad som är 

underhåll och vad som är ändring. Regeringen vill nu precisera vad som ska anses vara 

ändring för att via föreskrifter kunna bestämma krav på energiprestanda i byggnadsdelar 

som ändras. I propositionen står följande: 

Det är därför viktigt att det sker ett förtydligande av vilka åtgärder som träffas av kraven på 

energieffektivisering. Detta gäller särskilt vid byggnadsarbeten som avser en byggnads 

klimatskärm, dvs. byggnadens yttre skal som fasad, dörrar, fönster och tak samt vid byte av 

energisystem. Sådana åtgärder har betydelse för energihushållningen, inomhusmiljön och 

behovet av ventilation. Regeringen delar Boverkets uppfattning att omfattande byte av 

material i en klimatskärm bör vara att anse som en ändring av en byggnad.
32

 

Vad regeringen föreslår är i princip att de allmänna råden i BÄR ska bytas ut mot 

”föreskrifter i form av tvingande regler som anger tydliga krav på kostnadseffektiva 

energieffektiviseringar i samband med ändringar i befintlig bebyggelse.”
33

 

2.5 Risker med olika typer av åtgärder 

Det finns en begränsad mängd åtgärder som går att utföra i energieffektiviserande syfte. 

I huvudsak kan dessa delas in i ett antal huvudområden: åtgärder som ökar verknings-

graden hos uppvärmningssystemet, åtgärder för att förbättra klimatskärmen och åtgärder 

för att förbättra installationerna. Förutom dessa åtgärder är det möjligt att påverka det 

individuella beteendet hos användarna. En viktig uppgift är att utreda hur olika typer av 

åtgärder kan påverka en byggnads kulturhistoriska värden. Eftersom detta redan gjorts i 

olika sammanhang finns det ingen anledning att göra en fördjupning i ämnet här. 

Boverkets utredning Piska & Morot har en utmärkt genomgång av olika åtgärder, deras 

energisparpotentialer och risker i samband med påverkan av inomhusklimat och 

kulturvärden. Sammanfattningsvis kan man säga att de största hoten mot de kultur-

historiska värdena ligger i ovarsamma klimatskalsåtgärder som in- och utvändig 

tilläggsisolering och fönsterbyten. Detta betyder dock inte att andra åtgärder saknar 
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 SOU 2005:77 s.619-620. 
32

 Prop. 2005/06:145, s. 38-40. 
33

 Prop. 2005/06:145, s. 40. 
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påverkan; även installationstekniska åtgärder kan leda till väsentlig förvanskning av de 

kulturhistoriska värdena. I många fall är det inte uppenbart att en åtgärd leder till 

förvanskning, och det kan vara svårt att på förhand uttala sig om utfallet. Ett exempel på 

en kvalitet, som ofta först uppmärksammas när den går förlorad, är tystnaden i ett äldre 

hus som saknar moderna installationer. Installationen av en bullrande fläkt kan leda till 

att ett väsentligt upplevelsevärde går förlorat.
34

 

                                                 
34

 Boverket, Piska och morot - Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader, 2005, s. 48-62.  

 

Andra källor som behandlar risker med olika typer av åtgärder är bland andra:  

 

English Heritage, Building regulations and historic buildings – balancing the needs for energy 

conservation with those of building conservation: an Interim Guidance Note on the application of  Part L, 

2004.  

 

Riksantikvarieämbetet, Spara och Bevara – råd och riktlinjer för energisparande i kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse, utarbetade av Riksantikvarieämbetet, 1981. 
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3 ENERGIDEKLARATIONER 

Regeringen tillsatte under hösten 2003 en utredning för att undersöka hur Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG skulle kunna genomföras i Sverige. I 

november 2004 redovisade den så kallade Energideklarationsutredningen sitt 

betänkande Energideklarering av byggnader – För effektivare energianvändning 

(SOU 2004:109). Energideklarationsutredningen arbetade vidare med uppgiften och 

presenterade i augusti 2005 slutbetänkandet Energideklarationer – metoder, utformning, 

register och expertkompetens (SOU 2005:67). Energideklarationsutredningens arbete 

ligger till grund för det förslag till ny lagstiftning som presenterades i regeringens 

proposition Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande som 

lades fram i mars 2006. Den nya lagen och lagändringarna förväntas träda i kraft i 

oktober 2006. En översiktlig beskrivning av de viktigaste beståndsdelarna i det nya 

lagförslaget presenteras nedan. De delar som uppenbart saknar betydelse för uppsatsens 

frågeställningar, bland annat om upprättandet av ett nationellt register, har uteslutits. 

3.1 Berörda byggnader och tidplan för ikraftträdande 

Regeringens förslag är att alla byggnader ”för vilka energi används i syfte att påverka 

byggnadernas inomhusklimat” ska omfattas av lagen. Undantag ska dock få meddelas 

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I EG-direktivet före-

skrivs att ett antal byggnadskategorier som får undantas från kravet på energicertifikat. I 

uppsatsens inledning nämndes möjligheten att undanta byggnader som genom sitt höga 

kulturhistoriska värde har ett officiellt skydd. Även kyrkor och andra byggnader 

avsedda för religiös andakt får undantas enligt direktivet. Energideklarationsutredningen 

har utrett frågan om hur detta bör hanteras i Sverige och i betänkandet SOU 2004:109 

bedömdes att 

En byggnad som har förklarats som byggnadsminne, eller för vilken skyddsbestämmelser 

har meddelats i detaljplan eller områdesbestämmelser på grund av att byggnaden är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, bör kunna 

undantas från kravet på energideklarering vid försäljning och upplåtelse med nyttjanderätt 

om det föreligger synnerliga skäl.
35

 

Resonemanget som leder fram till denna bedömning består i att det i vissa fall är 

olämpligt med energibesparande åtgärder i den nämnda kategorin byggnader eftersom 

de kan leda till förvanskning, men att det i flertalet av byggnaderna är möjligt att 

identifiera lönsamma åtgärder som inte hamnar i konflikt med byggnadens bevarande-

värden.
36

 En av anledningarna till detta är att det i många fall endast är en mindre del av 

byggnaden som ligger till grund för byggnadsminnesmärkningen. Förslaget i regering-

ens proposition ligger i linje med energideklarationsutredningens, men man föreslår att 

de berörda byggnadskategorierna i ett första skede bör undantas från deklarationsplikten 

i sin helhet, eftersom det ”finns stora risker att rekommendationer om energi-

effektiviserande åtgärder inte är möjliga att genomföra med hänsyn till bevarande-

kraven”.
37

 Dessutom nämns möjligheten att undanta även kyrkorna i regeringens 

förslag.  

 

                                                 
35

 SOU 2004:109, s. 115. 
36

 SOU 2004:109, s. 116. 
37

 Prop. 2005/06:145, s. 66. 
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Riksantikvarieämbetet har i en remiss svarat på energideklarationsutredningens förslag 

och påpekat att ett undantag av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna varken är 

behövligt eller önskvärt, men att det är viktigt att åtgärder i energieffektiviserade syfte 

inte genomförs så att de kulturhistoriska värdena på något väsentligt sätt förvanskas.
38

 

 

Övriga kategorier som enligt regeringens proposition bör undantas är vissa industri-

byggnader, fritidshus med högst två bostäder, jordbruksbyggnader med lågt energi-

behov, tillfälliga byggnader samt fristående byggnader med en total användbar golvarea 

som är mindre än 50 kvadratmeter.  

 

Enligt lagförslaget så ska den som äger en byggnad se till att det finns en energi-

deklaration som inte är äldre än tio år, om byggnaden är en större offentlig byggnad 

(>1000 m
2
) eller om hela eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt. För dessa 

två kategorier gäller enligt lagförslagets övergångsbestämmelser att de ska vara energi-

deklarerade senast den 31:a december 2008. För övriga byggnadskategorier kommer det 

krävas att en energideklaration som inte är äldre än tio år finns tillgänglig vid försälj-

ning av byggnaden. Först efter den 31:a december 2008 kommer dessa bestämmelser att 

träda i kraft. 

3.2 Besiktningens omfattning och energideklarationens 
innehåll 

EG-direktivet föreskriver inte i detalj hur omfattande besiktningen ska vara i samband 

med framtagandet av energideklarationerna, utan det är upp till varje medlemsstat att 

bestämma detta. När det gäller energideklarationens innehåll finns det enligt direktivet 

ett antal obligatoriska punkter, men även här har varje medlemsstat frihet att i viss mån 

anpassa innehållet till det egna landets förutsättningar. Regeringens förslag lyder: 

Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad skall byggnadens ägare se till 

att byggnaden besiktigas i de avseenden som behövs för att upprätta deklarationen. I 

deklarationen skall det anges  

– uppgifter om den mängd energi som behöver användas i en byggnad per år för att 

uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden (energiprestanda), 

– om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden, 

– om radonmätning har utförts i byggnaden, 

– 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 

– 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 

besiktningens omfattning, hur energiprestandan skall fastställas i deklarationen, vilka 

referensvärden som skall användas i deklarationen och vilka övriga uppgifter som skall 

lämnas i den.
39

 

                                                 
38

 Prop. 2005/06:145, s.64. 
39
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Det framgår av sista stycket att regeringen i stora drag lämnar frågorna om besiktning-

ens omfattning till ett senare skede. I propositionen framgår att omfattningen bör 

differentieras med hänsyn till byggnaders olika behov. Differentieringen kan utgå från 

faktorer som exempelvis att det är fråga om ombesiktning, genomförda energi-

effektiviseringsåtgärder och tillämpningen av olika kvalitets- eller ledningssystem vid 

byggnadens förvaltning. Om till exempel en byggnad har ett gott energiprestandavärde 

från början är det inte säkert att en besiktning på plats är nödvändig.
40

  

 

I en rapport som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten med syftet att ta fram en 

metodik för energideklarering av bostäder har frågan om besiktningens omfattning 

behandlats.
41

 I rapporten föreslås ett ”förenklat förfarande” för flerbostadshus, som 

skulle kunna användas i ett inledningsskede. Modellen bygger på en tvåstegsbesiktning, 

där det första steget är att samla in grundläggande data om fastigheten, och utifrån dessa 

bedöma om det är aktuellt med en mer omfattande besiktning. Eventuellt kan fastighets-

ägaren själv ta fram de nödvändiga uppgifterna för den förenklade deklarationen. Även 

Boverket har i sitt remissvar till Energideklarationsutredningens betänkande 

SOU 2005:67 förespråkat en modell i två steg. Boverket anser att man i ett första steg 

bör klassificera byggnaderna efter deras energiprestanda och samtidigt lämna allmän 

rådgivning om energieffektiviserande åtgärder. Vidare framgår av remissvaret att 

byggnader som har ett dåligt energiprestandavärde bör genomgå en grundlig energi- och 

miljöutredning, eftersom det är hos dessa som störst möjlighet finns för att hitta 

kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.
42

 

 

Relativt långtgående utredningar har gjorts om hur besiktningen bör gå till vid 

normalfallet, det vill säga om ett förenklat förfarande inte används. Det är många 

uppgifter som måste lösas och vara klara när lagen träder i kraft i oktober 2006, och 

Boverket, som är den myndighet som regeringen bestämmer att få meddela föreskrifter 

enligt citatet ovan, arbetar intensivt med detta. En översikt av hur det nuvarande 

förslaget ser ut för mindre bostadshus redovisas nedan i avsnitt 4.1 Översikt över 

metodik för energideklarering av småhus. Motsvarande förslag finns för flerbostadshus 

och lokaler. 

3.3 Kompetens hos oberoende experter 

 

Enligt EG-direktivet skall energideklarationerna upprättas på ett oberoende sätt av 

kvalificerade eller auktoriserade experter. Energideklarationsutredningen har föreslagit 

att experter som upprättar energideklarationer skall vara certifierade för uppgiften och 

verksamma vid ackrediterade kontrollorgan.
43

 En viktig fråga är vilken kompetens som 

den oberoende experten bör inneha – om kompetenskraven är för höga kommer det att 

bli svårt att få fram tillräckligt många oberoende experter, och om de är för låga 

kommer kvaliteten och därmed nyttan med energideklarationerna att bli lägre. 

Energideklarationsutredningen föreslår att en handbok tas fram där det framgår vilka 

kompetenskrav som krävs. Handboken kan också användas som stöd vid deklarations-

                                                 
40

 Prop. 2005/06:145, s .78. 
41

 Sandberg, Eje (red.), Energideklarering av bostadsbyggnader – förslag till svensk metodik, 2005, s. 20-

22. 
42

 Boverket, Yttrande över slutbetänkandet SOU 2005:67, 2005-10-28. 
43

 SOU 2005:67, s. 97. 
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arbetet. Erfarenheter från Danmark visar att behovet av en detaljerad handbok är 

nödvändig för att få en jämn och hög kvalitet.
44

 

 

Energideklarationsutredningen föreslår att differentierade kompetenskrav ska gälla för 

olika byggnadskategorier, exempelvis att kraven ska vara högre för byggnader med 

lokaler än för bostadsbyggnader. Bland kraven nämner utredningen kunskap inom 

området kulturhistoriska byggnader och specificerar: 

Kunskap om lagar och förordningar m.m. samt om de speciella regler och förhållanden som 

gäller för respektive byggnad, bl. a. om det finns skyddsföreskrifter, kravet på att åtgärder 

inte får förvanska byggnaders utseende och att alla åtgärder skall utföras varsamt.
45

 

Utredningen förutsätter även att vissa oberoende experter kommer att bli särskilt 

kompetenta när det gäller rådgivning om åtgärder för byggnader med kulturhistoriskt 

värde.
46

 I den rapport som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten för att ta fram en 

metodik för energideklarering av bostäder, diskuteras kunskapskrav för den oberoende 

experten. Någon särskild kompetens för att kunna hantera kulturhistoriska värden 

nämns inte i rapporten.
47

 

 

 

 

                                                 
44

 SOU 2005:67, s. 104. 
45

 SOU 2005:67, s. 102. 
46

 SOU 2005:67, s. 103. 
47

 Sandberg, Eje (red.), Energideklarering av bostadsbyggnader – förslag till svensk metodik, 2005, s. 47-
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4 METOD FÖR FALLSTUDIER 

Att utforma metoder för hur energideklareringen ska gå till är ingen lätt uppgift. En stor 

utmaning ligger i att de byggnader som ska deklareras är en så heterogen grupp. Därför 

krävs att metoderna är allmängiltiga men ändå flexibla och att någon form av indelning 

görs mellan olika kategorier. Med nuvarande förslag
48

 föreslås att man skiljer på lokaler 

och bostäder. För bostäder kommer även en skillnad att göras mellan flerbostadshus och 

en- och tvåbostadshus. De fallstudier som presenteras nedan kommer att utföras på den 

senare kategorin. Skälet till att välja en- och tvåbostadshus är att deklarationsförfarandet 

är mindre komplicerat än för flerbostadshus och lokaler. Dessutom är det mindre 

tidskrävande eftersom objekten är mindre i storlek. De byggnader som valts ut ligger 

alla på Gotland. De är mer eller mindre kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av olika 

typer av lagstiftning. Fallstudierna har utförts på följande sätt: 

 
 

1. Upprättande av energideklaration och kulturhistorisk värdering 

En energideklaration upprättas enligt den metodik som presenteras nedan. För varje 

objekt görs en översiktlig kulturhistorisk värdering. De författningsskydd som gäller 

för varje objekt sammanställs. 

 
 

2. Analys 

Energideklarationen analyseras mot bakgrund av den kulturhistoriska värderingen 

och de gällande författningsskydden. Exempel på frågor:  

 

 Leder åtgärdsförslagen till förvanskning av kulturvärdena?  

 Är de genomförbara med hänsyn till vad som står i lagen?  

 Kan de vara konstruktivt skadliga p.g.a. byggnadens speciella behov?  

 Saknas det åtgärdsförslag som är rimliga för just denna byggnad? 

 Vad kan energiprestandavärdet få för konsekvenser, med avseende på de 

kulturhistoriska värdena?  

 Vilka signaler ger energideklarationen till husägaren?  

 Ska åtgärdsförslag beskrivas på ett särskilt sätt när de kan leda till 

förvanskning?  

 

4.1 Översikt över metodik för energideklarering av småhus 

4.1.1 Energiprestanda 

I betänkandet Energideklarationer – metoder, utformning, register och expert-

kompetens
49

 föreslås ett antal utgångspunkter för hur energideklareringen ska gå till. 

Hur begreppet energiprestanda ska definieras är en central fråga för utredningen. Att 

närmare gå in på den diskussion som ligger till grund för utredningens förslag till 
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definition ligger utanför den här uppsatsens område. Det förslag utredningen ger är 

följande: 

Levererad energi per areaenhet skall utgöra måttet på energiprestanda.
50

 

Motiven till att välja levererad energi är att det går att beräkna med god kvalitet, att det 

är ett mått som är godkänt av CEN
51

 och att det passar väl med den metod för beräkning 

av energiprestanda som föreslås för flerbostadshus.
52

 För småhus föreslås att begreppet 

ska omfatta energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och hushållsenergi.53
 

Den area som ska utgöra grunden för måttet på energiprestanda föreslås vara: 

Den area som skall användas vid s.k. normalisering av måttet för energiprestanda skall för 

såväl befintliga som nya byggnader vara arean mätt på varje våningsplan fram till 

omgivande ytterväggars (klimatskärmens) insida. Arean mäts för temperaturreglerade 

utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 grader C.
54

 

Genom att definiera begreppen levererad energi och areaenhet är energiprestandamåttet 

bestämt. Det är en nödvändig utgångspunkt för de metoder som ska användas för att 

fastställa energiprestanda för varje objekt. Begreppet är inte oproblematiskt: till 

exempel utgår det från att den levererade energin baseras på normal användning av 

byggnaden. Vad är normal användning av en byggnad? Det är bl.a. denna problematik 

som föranleder utredningen att föreslå olika metoder för att fastställa energi-

förbrukningen för flerbostadshus respektive småhus. För flerbostadshus föreslås att 

energiprestanda ska baseras på uppmätta värden, vilket i de flesta fall är enkelt eftersom 

de flesta fastighetsägare har god tillgång till leveransuppgifter.
55

 Eftersom det är ett stort 

antal brukare i ett flerbostadshus anser utredningen att deras samlade vanor inte skiljer 

sig så mycket åt mellan olika hus och deras förbrukning därmed är att anse som normal-

användning. För småhus är situationen annorlunda, eftersom olika brukares energi-

användning kan variera betydligt för samma hus. Det är alltså mindre lämpligt att 

använda sig av uppmätt energi, istället bör den energi som ingår i energiprestandamåttet 

beräknas för varje objekt. Beräkningen ska baseras på normal användning.
56

 

 

Efter att energideklarationsutredningen föreslagit ramarna för hur energiprestanda-

begreppet ska definieras och vilka metoder som ska användas har några rapporter gjorts 

i syfte att reda ut hur energideklareringen ska gå till i praktiken. På uppdrag av Energi-

myndigheten har ATON Teknikkonsult tagit fram rapporten Energideklarering av 

bostadsbyggnader – förslag till svensk metodik.
57

 Uppdraget utfördes under våren 2005, 

alltså parallellt med den statliga utredningen och ligger delvis till grund för denna. I 

rapporten behandlas förslag till metodik både för flerbostadshus och småhus. 

Underlagsrapport Systemdelar, som är ett underlag till huvudrapporten, omfattar 

detaljstudier av bostadsbyggnaders systemdelar, där varje delområde (värmesystem, 

ventilation, klimatskärm etc.) utreds både avseende beräkningsmetodik och framtagning 

av åtgärdsförslag.
58

 De förslag till metoder som föreligger i de bägge rapporterna är inte 
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heltäckande, men är inom vissa delområden mycket detaljerade. De utgör en 

utgångspunkt för vidare studier inom de områden där kunskaperna är otillräckliga. 

 

På uppdrag av Boverket fick Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i december 

2005 uppgiften att jämföra några olika besiktningsmetodiker för att ta fram 

energiprestanda och föreslå åtgärder på det sätt som föreslås i SOU 2005:67. I rapporten 

Metodjämförelse – Energideklarering av småhus
59

 presenteras resultatet av jämförelsen. 

De metoder man tittat på i rapporten är några som förekommer på marknaden idag, 

bland annat från Anticimex, samt de metoder som presenteras i ovan nämnda rapporter 

Förslag till svensk metodik och Underlagsrapport Systemdelar. Den sammanfattande 

bedömningen i rapporten är att ingen av de studerade metoderna i sig självt täcker in 

alla de delar som bör ingå i en energideklaration av småhus, men att komponenter från 

de olika metoderna utgör en bra bas i ett komplett system.
60

 Rapporten avslutas med ett 

översiktligt förslag till hur en energideklarering kan gå till, med en del exempel på 

detaljer. Den metodik som föreslås i avsnittet ligger till grund för fallstudierna i den här 

uppsatsen, och med hänsyn till att metodiken inte är komplett har den kompletterats där 

det är nödvändigt. Eftersom syftet med fallstudierna är att få en överblick över 

deklarationsförfarandet, där helhetsbilden är viktigare än detaljerna, är mindre 

avvikelser oväsentliga.  

4.1.2 Åtgärdsförslag 

I EG-direktivet finns krav på att energideklarationerna ska åtföljas av rekom-

mendationer för hur energiprestanda kan förbättras kostnadseffektivt.
61

 I energi-

deklarationsutredningens betänkande SOU 2004:109 utreds hur detta kan genomföras i 

Sverige.
62

 I betänkandet konstateras att det finns en stor outnyttjad potential för energi-

effektiviseringsåtgärder i Sverige, men att ett antal hinder finns som gör att potentialen 

inte utnyttjas. Det poängteras att EG-direktivet anger att inomhusklimatet skall beaktas 

när åtgärder tas fram. Några varsamhetsaspekter tas emellertid inte upp. Betänkandet 

uppskattar att antalet möjliga lönsamma åtgärder i det svenska beståndet uppgår till ett 

drygt hundratal, och att det bland dessa finns en stor spridning när det gäller åter-

betalningstid och investeringskostnad. Dessutom finns åtgärder som kräver liten eller 

ingen investering, exempelvis beteendeförändringar. Betänkandet menar att åtgärds-

förslagen ska vara anpassade till den byggnad som energideklareras och att generella 

åtgärdsförslag med osäkra lönsamhetsbedömningar ska undvikas. Det ska även vara 

enkelt för fastighetsägaren att bedöma om åtgärderna är ekonomiskt meningsfulla att 

utföra. Slutligen konstateras att i många fall är eventuella åtgärder ekonomiskt försvar-

bara endast om de genomförs i samband med reparation eller underhåll. 

 

I Förslag till svensk metodik
63

 presenteras ett förslag till hur åtgärdsförslag ska tas fram 

i praktiken. Det konstateras att den största kostnaden vid framtagandet av energi-

deklarationerna utgörs av arbetsinsatsen för att inventera och beräkna lönsamma 

åtgärder. Därför är det viktigt att göra förfarandet så rationellt som möjligt, samtidigt 

som det måste anpassas till besiktningsförrättare med begränsade tekniska kunskaper.  

Denna utgångspunkt leder utredningen till att föreslå ett system med ”fördefinierade 

åtgärdsförslag med kopplade schablonvärden för prestanda och kostnader, och med 
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relativ långt drivna besiktningsmallar som anpassats till dessa.”
64

 Man menar att en 

central utvecklingsinsats minskar kostnaderna för fältarbetet och dessutom höjer 

kvaliteten på åtgärdsförslagen. 

 

En central fråga är hur lönsamheten för olika åtgärder ska beräknas. En fullständig 

livscykelkostnadskalkyl anses vara för krånglig för bostadssektorn, och istället föreslås 

följande kriterium för att en åtgärd ska betraktas som lönsam
65

 

 

33,1


ginvesterin

besparingårliglivslängd
 

 

I rapporten Förslag till svensk metodik
66

 diskuteras några utgångspunkter för hur 

åtgärder ska kunna kostnadsberäknas. Bland annat menar man att endast åtgärder där 

förväntade prestanda och kostnader kan förutses bör tas med i deklarationen. Dessutom 

föreslår man att den som upprättar deklarationen kan tillföra åtgärdsförslag som inte 

finns fördefinierade. 

 

Flera olika typer av åtgärder kan bli aktuella för en viss byggnad, och tillsammans 

bildar dessa ett åtgärdspaket: exempelvis fönsterbyte, förbättrad ventilation samt byte av 

oljepanna till värmepump. En viktig fråga är: i vilken ordning ska dessa olika åtgärder 

kostnadsberäknas? Den ena åtgärden påverkar lönsamheten för den andra, o.s.v. 

Följande ordning föreslås: 

1. Klimatskärmsåtgärder (lång varaktighet) och dess eventuella villkorade åtgärder (till 

exempel injustering av värmesystem). 

2. Installationstekniska åtgärder (ventilation, rörisolering, belysning, tvättutrustning). 

3. Produktionsanläggning/konvertering av energislag. 

4. Styr- och reglertekniska åtgärder.
67

 

En viktig poäng med att klimatskärmsåtgärder är överst på listan, är att de bidrar till 

minskad nettoenergianvändning. Oavsett uppvärmningssystem kommer energiprestanda 

för huset att förbättras. Om åtgärder i produktionsanläggningen hade legat överst på 

listan hade klimatskärmsåtgärderna kanske aldrig blivit lönsamma. För att effektivisera 

energianvändningen på lång sikt är det eftersträvansvärt att i första hand minska 

nettoenergianvändningen, vilket också lyfts fram i regeringens proposition.
68

 

4.2 Metodik använd i fallstudierna 

När utvecklingen av besiktnings- och beräkningsmetodiken är klar, är tanken att den ska 

underlättas genom att anpassade verktyg utvecklas som besiktningsmannen kan 

använda. Verktygen ska vara transparenta samtidigt som ”Besiktningsarbetet ska vara 
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som en modern bil. Enkel att köra, men med sofistikerad teknik under huven.”
69

. Det är 

dock långt dit, och de metoder som används för fallstudierna i den här uppsatsen är både 

krångligare och mindre tillförlitliga än de som kommer att användas när 

utvecklingsarbetet är klart. Dessutom är fallstudierna inte uttömmande när det gäller 

deklarationsförfarandet – de är i första hand till för att ge en överblick över processen.  

 

De uppgifter som tas fram när en energideklaration utförs ska göras tillgängliga för 

fastighetsägaren. Vilka uppgifter som ska finnas med och hur dessa kommer att 

presenteras är inte bestämt. Fastighetsägaren ska naturligtvis få någon form av tryckt 

dokument som innefattar de viktigaste resultaten av energideklarationen. Fallstudiernas 

energideklarationer presenteras i bilaga A. Layouten är inspirerad från de utkast till 

energideklarationer som nyligen gjorts i ett fälttest av deklarationsförfarandet för 

flerbostadshus
70

. 

4.2.1 Energiprestanda 

Där inget annat anges, kommer beräkningsmetoderna för att bestämma energiprestanda-

värdet från Metodjämförelse – Energideklarering av småhus.
71

 I stor utsträckning 

används schablonvärden. Detta är en medveten strategi som används för att förenkla 

besiktningar och beräkningar, samtidigt som risken för felbedömningar och godtycke 

minskar. Mindre godtycke leder i sin tur till bättre jämförbarhet mellan energi-

deklarationer.
72

 

 

Grundläggande för beräkningen är att energiprestandamåttet baseras på energi för 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och hushållsenergi, som nämnts ovan. Vid 

beräkning av uppvärmning används nettovärme, som sedan multipliceras med upp-

värmningssystemets verkningsgrad. Värmeenergibalansen för varje månad beskrivs på 

följande sätt: 

 

Tillförd värme = Värmeenergi + Hushållsel + Personvärme + Solvärmetillskott 

 

Värmeförluster = Transmissionsförluster + Ventilationsförluster + Varmvatten + Ej 

utnyttjad värme 

 

Värmeenergin kan alltså beräknas som: 

 
Värmeenergi = (Transmissionsförluster + Ventilationsförluster + Varmvatten + Ej utnyttjad 

värme) – (Hushållsel + Personvärme + Solvärmetillskott) 

 

Då blir: 

 
Levererad energi = Hushållsel + Värmeenergi/Verkningsgrad 

 

För att bestämma den levererade energin behövs alltså följande komponenter 

bestämmas: 
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 Transmissionsförluster 

 Ventilationsförluster 

 Varmvattenanvändning 

 Ej utnyttjad värme 

 Hushållsel 

 Personvärme 

 Solvärmetillskott 

 Verkningsgrad hos uppvärmningssystem 

 

Hur varje komponent bestäms redovisas nedan. För att ta fram energiprestandavärdet 

måste även den uppvärmda arean beräknas, vilket görs via uppmätning på plats. 

 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster för varje månad beräknas: 

 

  tHQ eiTT    

 

Där TH  = klimatskalets förlustfaktor 

 i  = innetemperatur 

 e  = utetemperatur 

 t  = en månad 

 

Klimatskalets förlustfaktor bestäms genom att U-värden och areor beräknas, samt 

genom att hänsyn tas till eventuella köldbryggor. U-värden beräknas, där det är 

tillämpligt, från ingående materials värmeledningsförmåga och konstruktionstjocklekar. 

Detta är ett avsteg från den föreslagna metoden, där man förespråkar att samtliga 

uppgifter hämtas från tabeller över vanligt förekommande konstruktioners U-värden. 

Det kräver dock ett väl utarbetat underlag som inte finns tillgängligt för närvarande. 

Köldbryggor beräknas med ett påslag på U-värdet, där det är tillämpligt. U-värden för 

fönster väljs schablonmässigt efter fönstertyp, enligt de mallar som finns i Underlag-

srapport Systemdelar
73

. Den totala fönsterarean ( totA ) beräknas från glasarean ( glasA ), 

som mäts upp vid besiktning.  

 

a

glas

tot
F

A
A   

 

Där  aF = 0,8 för stora fönster 

 aF = 0,7 för normalstora fönster 

 aF  = 0,6 för små fönster 

 

Innetemperaturen väljs schablonmässigt till 20°C. Utetemperaturen väljs utifrån 

klimatdata för aktuell klimatzon. I detta fall används SMHI:s referensnormaler för 

månadsmedeltemperatur under perioden 1961-1990. 
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Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster för varje månad beräknas 

 

  tHQ eiVV    

 

Förlustfaktorn för ventilation, VH , är 

 

VncH aaV    

 

Där  aa c  = Luftens värmekapacitet ≈ 1200 J/(m
3
K) 

 n = antalet luftomsättningar per timme 

 V = byggnadens uppvärmda volym 

 

Byggnadens volym beräknas från mått som tas vid besiktning. Antalet luftomsättningar 

per timme väljs till 0,4 för självdragssystem. Temperaturerna som används är desamma 

som vid beräkning av transmissionsförluster. 

 

Varmvattenanvändning 

Den energi som används till uppvärmning av varmvatten bestäms schablonmässigt till 

4000 kWh/år. Om hushållet har i huvudsak moderna armaturer väljs värdet 3000 

kWh/år. Fördelning per månad hämtas från Underlagsrapport Systemdelar
74

. 

 

Ej utnyttjad värme 

70 % av solinstrålning + personvärme + hushållsel beräknas komma byggnaden till 

godo i form av värmetillskott. 

 

Hushållsel 

Beräknas som 6000 kWh/år, om inte byggnaden har vitvaror av högsta energiklass då 

5000 kWh/år väljs. 

 

Personvärme 

Sätts till 1600 kWh/år. Fördelas jämnt över året. 

  

Solvärmetillskott 

Här föreslås en relativt komplicerad beräkningsmetodik, med ett stort antal indata: 

glasarea, golvarea, överhängsvinkel, horisontavskärmning, soltransmissionsfaktor för 

fönsterglas, solinstrålning och vinklar från klimatdata m.m. På grund av den stora 

mängden indata och det komplicerade beräkningsförfarandet kommer istället en 

schablon på 1500 kWh/år att antas för varje byggnad i fallstudien. Denna fördelas per 

månad enligt uppgifter om solinstrålning per månad under perioden 1961-90 från 

SMHI. 

 

Verkningsgrad hos uppvärmningssystem 

Väljs utifrån modell och tillverkningsår. 
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Användning av uppmätt el- och energianvändning 

Föreslås användas för att korrigera de beräknade värdena. Används ej för fallstudierna. 

4.2.2 Åtgärdsförslag 

Metoden för att ta fram åtgärdsförslag hämtas huvudsakligen från Underlagsrapport 

Systemdelar.
75

 Där finns, för varje delsystem i byggnaden, fördefinierade åtgärds-

förslag. Dessutom beskrivs schablonvärden som kan användas vid beräkning av 

kostnadseffektivitet. I rapporten Förslag till svensk metodik
76

 diskuteras några 

utgångspunkter för hur åtgärder ska kunna kostnadsberäknas. Bland annat menar man 

att endast åtgärder där förväntade prestanda och kostnader kan förutses bör tas med i 

deklarationen. Dessutom föreslår man att den som upprättar deklarationen kan tillföra 

åtgärdsförslag som inte finns fördefinierade.  

 

I de åtgärdsförslag som lämnas i fallstudierna har inga antikvariska överväganden 

gjorts, även om det är uppenbart att en åtgärd är olämplig. Detta gäller även åtgärder 

som riskerar att stoppas i en bygglovsprocess. Inte heller för det objekt som är 

byggnadsminne har hänsyn tagits till vad som är föreskrivet i dess skyddsföreskrifter. 

Åtgärdsförslagens konsekvenser för byggnadernas kulturhistoriska värden analyseras i 

efterhand i anslutning till varje objekt. 
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5 FALLSTUDIER 

5.1 Ärlan 15 

 

5.1.1 Karaktärisering och kulturhistorisk värdering 

Fastigheten Ärlan 15 ligger i ett villaområde strax utanför Visby ringmur. Områdena 

öster om ringmuren hade fram till 30-talet inte mycket bebyggelse, utan liknade resten 

av den landsbygd som omringade staden och var av förindustriell karaktär. Redan innan 

sekelskiftet förutsåg man att Visby skulle komma att expandera kraftigt utanför 

murarna. 1891 fastställdes en översiktsplan för områden söder och öster om staden. 

Denna kom inte att realiseras i någon större utsträckning. Flera planer följde, men det 

var Sven Markelius plan från 1934 som kom att få störst betydelse; den har även i stora 

drag genomförts
77

. Trots att Markelius hade verkat för en progressiv modernism inom 

stadsplanering, präglas hans stadsplan för Visby av 20-talets vurm för 

”trädgårdsstaden”.
78

 De småhusområden som planerades gjordes luftiga och 

byggnaderna fick beskedliga och harmonierande volymer.  
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Det är i ett av dessa småhusområden som huset på Ärlan 15 byggdes 1938. Området har 

bevarat en tydlig trettiotalskaraktär. Merparten av byggnaderna är uppförda kring denna 

tid och det råder fortfarande stor enighet i volym, storlek och formspråk i området. 

Tyvärr har ett antal hus tilläggsisolerats på mindre varsamt sätt och detta har förstört 

något av karaktären. Villorna från trettiotalet representerar en spännande epok inom 

svensk husbyggande. Mellankrigstiden var en brytningstid inom både stadsplanering 

och arkitektur. Städerna expanderade och folkhemmet skulle byggas med ena benet i 

traditionen och det andra i framtiden. 

 

Huset har genomgått mindre förändringar i fasad och planlösning men visar fortfarande 

tydligt sitt ursprungliga formspråk i volym och gestaltning. Materialen i både stomme, 

snickerier och ytskikt är relativt välbevarade. Interiören har delvis moderniserats men 

har kvar många ytskikt från husets ungdom, bl.a. intressanta tapeter bevarade från 40- 

till 70-talet.  

 

Sammanfattningsvis bedöms byggnaden ha ett starkt miljöskapande värde. Den bidrar 

till det helhetsintryck som området ger – och som i sin tur berättar något om de 

stadsplaneideal som präglade mellankrigstiden. Byggnaden har även ett 

arkitekturhistoriskt värde. Med sitt välbevarade formspråk visar den hur inslag av både 

modernism och folkhemsideal påverkade villaarkitekturen i en svensk småstad på 

trettiotalet. 

 

De enskilda byggnadsdelar som utifrån den kulturhistoriska värderingen kan anses extra 

värdefulla att bevara är detaljer i fasaden, såsom sockel, fasadputs, fönster och dörrar. 

Detta gäller både utformning och färgsättning. Delar av interiören är också värdefulla ur 

ett kulturhistoriskt perspektiv. Det gäller främst vissa tapeter samt den ursprungliga 

planlösningen. 

5.1.2 Författningsskydd 

Den detaljplan som reglerar området är fortfarande den gamla stadsplanen från 1934. 

Denna innehåller sannolikt mycket lite information som kommunen kan använda som 

underlag vid bedömningar av vad som är bygglovpliktigt eller inte. Men eftersom 

området per definition är detaljplanerat gäller Plan- och bygglagens 8 kap. 3 § 1 st. som 

meddelar att bygglov krävs för att ”…byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 

samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre 

utseende”. Dessutom gäller naturligtvis 3 kap 10 §: ”Ändringar av en byggnad skall 

utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara”. 

5.1.3 Konstruktion 

Källaren har 35 cm tjocka betongväggar på grundplatta. Huruvida källarväggarna är 

isolerade utvändigt under mark är okänt. Grundplattan saknar sannolikt isolering. Fyra 

mindre fönster med enkelglas finns i källaren. Husets ytterväggar är uppförda i 

regelverk med 4x4” reglar med ¾” panel på bägge sidor. Utvändigt är fasaden 

spritputsad, invändigt sitter en porös träfiberskiva på panelen. Ytterväggarna tycks vara 

oisolerade (bedömt med stickprov). Huset har typiska 30-tals fönster, både två- och 

trelufts. Fönstren har vanliga kopplade bågar och öppnas utåt. Huset har sadeltak med 

betongpannor. En frontespis på varje sida bryter takfoten och ger utrymme på 

övervåningen, vars innertak annars går upp till takstolens hanband. Vindsutrymmet 

ovanför hanbandet är tilläggsisolerat med cellulosafiber, som fyllts på ända upp till 
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taknocken. På övervåningen finns kallgarderober i varje ytterhörn som är avskiljda med 

enkla brädväggar. 

5.1.4 Uppvärmningssystem 

Huset har vattenburen värme från ett ettrörssystem som består av två slingor. Rören är 

dragna inuti bjälklag och väggar. Alla rum har sektionsradiatorer av äldre modell som är 

placerade under fönstren. Radiatorerna har nyligen utbytta termostater. Tidigare 

värmdes huset med oljepanna, men den byttes 2005 mot en luft/vatten-värmepump. 

Distributionssystemet har en cirkulationspump. Källaren saknar radiatorer, men är ändå 

relativt varm under vinterhalvåret, delvis på grund av att värmepannan är placerad där. 

En trapphall avskiljer källaren från resten av huset. På övervåningen håller garderoberna 

en betydligt lägre temperatur än resten av huset, men de bedöms ändå överstiga 10°C 

hela året och därmed ingå i energifördelningsarean.  

5.1.5 Sammanfattning av energideklaration 

Byggnadens energiprestanda har beräknats till 101 kWh/m
2
. Med föreslagna åtgärder 

skulle värdet förbättras till 92 kWh/m
2
. 

 

En kostnadsberäknad åtgärd är föreslagen: tilläggsisolering av yttervägg, genom 

efterfyllning av den oisolerade regelväggen. Dessutom är några icke kostnadsberäknade 

åtgärder föreslagna, bland annat tilläggsisolering av snedtak på övervåningen. 

5.1.6 Diskussion  

Byggnaden har ett relativt gott energiprestandavärde, 101 kWh/m
2
. Nettoenergibehovet 

är däremot mycket högt. Byggnaden är med dagens mått mätt dåligt isolerad – 

ytterväggen har ett genomsnittligt U-värde på cirka 0,6. Enligt stickprov utförda på 

ytterväggen så saknas isolering i facken som bildas mellan reglarna. Det är möjligt att 

det ligger lite ihopsjunken sågspån längst ned i varje fack, men denna fyllning kan 

knappast ens vid byggnadstillfället ha varit avsedd som isolering. Byggnadens fönster är 

vanliga kopplade bågar, antagligen med ursprungligt glas. Den enda byggnadsdel som 

är välisolerad är vindsbjälklaget som har tilläggsisolerats ända upp till taknocken. 

Eftersom den yta som är mot vindsbjälklaget är en relativt liten del av klimatskalet har 

detta haft liten effekt på hela husets energiprestanda. Att huset ändå har ett gott 

energiprestandavärde beror uteslutande på att värdet baseras på levererad energi – 

värmepumpen som används är helt ny och har en hög verkningsgrad. Om energi-

prestandamåttet baserats på nettoenergi skulle byggnaden istället ha haft ett mycket 

dåligt värde. 

 

Ett problem vid beräkningen av energiprestanda för byggnaden är att klimatskalet inte 

har någon klart definierad gräns. I moderna konstruktioner eftersträvas ofta motsatsen, 

inte minst för att fukt- och värmebalansen blir beräkningsbar. I äldre konstruktioner är 

ofta klimatskärmen mer diffus, och det är inte lika lätt att beräkna fukt- och 

värmeförhållanden. I denna byggnad från trettiotalet finns ouppvärmda garderober på 

övervåningen, som håller en betydligt högre temperatur än utomhustemperaturen under 

vinterhalvåret. Detsamma gäller källaren. Hur värme och fukt vandrar i dessa utrymmen 

är svårt att beräkna, och att man byggt på detta sätt är grundat på erfarenhet att 

konstruktionen fungerar snarare än på byggnadsfysikaliska beräkningar. Om för-

hållandena ändras, exempelvis genom ändrad användning, kanske konstruktionerna 

visar sig mindre lämpliga. Detta är dock svårt att förutsäga med beräkningar. Eftersom 

det är komplicerat att beräkna hur värme transporteras genom dessa utrymmen 
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avspeglar det sig i högre osäkerhet hos energiprestandavärdet. Problemen torde dock 

vara överkomliga, men det är viktigt att den metodik som används för att ta fram 

energiprestandavärdet är anpassad även för äldre konstruktioner som denna och att 

besiktningsmetodiken utformas därefter.  

 

Den höga verkningsgraden på värmepumpen i kombination med klimatskärmens goda 

skick gör att åtgärdsförslag som innebär förbättringar av klimatskärmen inte lönar sig. 

Det kan dock vara givande att diskutera vad som hade hänt om förutsättningarna hade 

varit annorlunda. Vilka åtgärdsförslag hade varit tänkbara om klimatskalet varit i dåligt 

skick, eller om värmepumpen aldrig installerats och huset fortfarande värmdes med 

olja?  

 

Om fasadputsen varit i dåligt skick och i behov av reparation eller utbyte, hade en 

utvändig tilläggsisolering blivit lönsam, trots den effektiva värmeanläggningen. 

Detsamma gäller fönstren, där fönsterbyte hade varit mest lönsamt. En relevant fråga i 

sammanhanget är: när är en byggnadsdel i behov av reparation eller utbyte? I 

Underlagsrapport systemdelar
79

 föreslås att en femgradig skala ska användas för att 

bedöma skicket hos varje del i klimatskärmen. Denna bedömning kräver naturligtvis en 

hel del erfarenhet av besiktningsmannen. I fallet Ärlan 15 så är fasaden spritputsad med 

kalkbruk (möjligen kalkcementbruk) och fönstren är ursprungliga med båge och karm i 

trä. Traditionella konstruktioner som inte behöver bytas ut i sin helhet utan är möjliga 

att underhålla och repareras. Det är viktigt att den som utför besiktningen har förståelse 

för att äldre konstruktioner som är i dåligt skick ofta är möjliga att reparera utan att 

kostnaderna blir högre än för utbyte. 

 

Även om klimatskärmen varit i gott skick, så skulle både utvändig tilläggsisolering och 

fönsterbyte ha visat sig lönsamma om byggnaden fortfarande värmdes med oljepanna. 

Den höga verkningsgraden på den nyligen installerade värmepumpen gör dock att 

åtgärderna i nuläget inte är lönsamma. Det finns, vilket tidigare påtalats, en politisk vilja 

att minska nettoenergibehovet i bostadssektorn. En följd av detta är att det vid 

lönsamhetsberäkningarna används en prioriteringslista för olika typer av åtgärder, där 

åtgärder i klimatskalet beräknas innan konvertering av värmeanläggning. I fallet Ärlan 

15 är det mycket tydligt att den installerade värmepumpen med hög verkningsgrad gör 

att åtgärdsförslag för klimatskärmen blir olönsamma ur ett privatekonomiskt perspektiv. 

 

Åtgärdsförslaget med efterfyllning av ytterväggens regelverk kan tyckas vara ett förslag 

som är lämpligt med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Exteriören bevaras 

intakt eftersom isoleringen sprutas in invändigt och därmed kommer byggnadens 

gestaltning att förbli opåverkad. Men även invändigt finns kulturhistoriskt intressanta 

ytskikt, enligt värderingen. Dessa kommer att skadas, eftersom borrhål med 5 cm i 

diameter måste tas upp vid varje fack i regelväggen. Dessutom kan en tilläggsisolering 

påverka fuktbalansen i väggen, vilket kan leda till mögelskador inne i väggen eller att 

fasadputsen skadas vid frysning. Dessa möjliga problem måste förebyggas med vanlig 

fuktdimensionering. 

   Om nu förhållandena varit annorlunda enligt resonemanget ovan, det vill säga att 

klimatskalet varit i dåligt skick eller att värmepumpen inte hade installerats, så hade 

utvändig tilläggsisolering samt fönsterbyte beräknats lönsamma. Hur hade dessa 

åtgärder påverkat de kulturhistoriska värdena? Byggnaden bedöms ha ett miljöskapande 
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värde och ett arkitekturhistoriskt värde. Dessa värden uttrycks genom byggnadens 

exteriör och dess gestaltning. Här är helhetsintrycket viktigt, men det är lätt att gå i 

fällan och hänföra detta enbart till frågor om proportioner, fönsterplacering och så 

vidare. Lika viktigt för helhetsintrycket är detaljerna: Spritputsen och de slätputsade 

fönsteromfattningarna, den lätt utskjutande betongsockeln som bär huset, de smäckra 

fönstren med originalglas, vackra ytterdörrar som smälter in i formspråket. En 

tilläggsisolering skulle kunna bibehålla mycket av formspråket om den utfördes på ett 

varsamt sätt, men detaljerna skulle bli lidande och därmed autenticiteten. Byggnadens 

skulle upplevas som ”ny”. Några av grannhusen är avskräckande exempel på hur det 

kan gå om en tilläggsisolering utförs på ett ovarsamt sätt. Det är dock en avvägning om 

en tilläggsisolering, med förbehåll om att den utförs på ett varsamt sätt, är möjlig att 

acceptera ur en antikvarisk synvinkel i det här fallet.  

 

När det gäller åtgärdsförslaget fönsterbyte är det lättare att ta ett antikvariskt ställnings-

tagande. För fönster med kopplade bågar finns nämligen ett bra alternativ som har 

mycket liten inverkan på de kulturhistoriska värdena: den inre bågens glas ersätts med 

energiglas. På detta sätt kan ett relativt gott U-värde för fönstret uppnås, utan större 

påverkan annat än att energiglaset kan ha en något annorlunda glasfärg än det befintliga 

glaset. Isolerruta är inget bra alternativ, eftersom det ändrar fönstrets utseende genom 

sin tjocklek. Ur ett miljöperspektiv är det dessutom knappast hållbart att byta ut 

högkvalitativa bågar och fönster mot nyproducerade, även om de nya fönstren leder till 

något högre energieffektivisering. 

 

Det föreslagna åtgärdsförslaget med efterfyllning av regelväggarna skulle inte omfattas 

av någon myndighetsprövning enligt nuvarande PBL. Om utvändig tilläggsisolering 

eller fönsterbyte hade varit aktuellt skulle de förmodligen ha ansetts vara bygg-

lovpliktiga, eftersom byggnaden per definition ligger inom detaljplanerat område. Om 

åtgärderna fått lov är däremot mycket svårt att veta, eftersom den gällande detaljplanen 

är oanvändbar i sammanhanget. Prövningen är alltid en bedömningsfråga, men med 

tydligare förutsättningar är utgången mer förutsägbar, något alla parter vinner på. I fall 

som detta är det alltså svårt för den oberoende experten att veta var gränsen går för att 

olika åtgärdsförslag ska betraktas som förenliga med gällande lagstiftning. 
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5.2 Sudergårde 1:8 – mangårdsbyggnad 

 
 

5.2.1 Karaktärisering och kulturhistorisk värdering 

Fastigheten är byggnadsminnesförklarad sedan 2000-07-12 och en byggnadsbeskrivning 

följer med beslutet. I denna beskrivning ingår en kortfattad kulturhistorisk värdering, 

som i kombination med skyddsföreskrifterna ger en god uppfattning om vilka 

förändringar som får göras i byggnaderna. Eftersom denna kulturhistoriska värdering är 

relativt ny finns ingen anledning att inom ramen för denna uppsats göra ytterligare en 

värdering. I byggnadsminnesbeslutet står bland annat: 

Sudergårde 1:8 i Bäl utgör en förnämlig nordgotländsk gårdsmiljö som speglar 

utvecklingen över nästan hundra år från 1839 till 1900-talets början. Ursprungligheten är 

karaktäristisk för gårdens byggnader, med få ändringar över tiden. Autenticiteten i detaljer 

och äldre återanvända byggnadsdelar är mycket hög. /…/ Avsikten med 

skyddsföreskrifterna är att inga exteriöra eller interiöra förändringar skall ske, utan 

byggnaden ska behålla sin ursprunglighet för framtiden.
80

 

Av skyddsföreskrifterna framgår att det på manbyggnaden inte får göras ingrepp på vare 

sig stomme, fast inredning, murstockar eller ytskikt.  

5.2.2 Författningsskydd 

Fastigheten är byggnadsminnesförklarad enligt 3 kap. 1 § i lagen om kulturminnen m.m. 

(SFS 1988:950). Skyddsföreskrifter är enligt 3 kap. 2 § samma lag utfärdade av läns-
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styrelsen. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas av tillämpliga 

lagrum i Plan och bygglagen. 

5.2.3 Konstruktion 

Byggnaden är ett tvåvånings bostadshus byggt i kalksten. Murverket är ca 60 cm tjockt 

och putsat med kalkbruk in- och utvändigt. Grunden är i form av krypgrund och bjälk-

laget är åtkomligt underifrån. Golvbjälklaget är oisolerat och består enbart av ett enkelt 

plankgolv på golvbjälkarna. Vindsbjälklaget är isolerat med ca 30 cm lösfyllnads-

isolering. Alla fönster i byggnaden har enkelglas, men de flesta har en extra innerbåge 

som används under vinterhalvåret. 

5.2.4 Uppvärmningssystem 

Den ursprungliga murstocken används fortfarande för värmedistribution i byggnaden. 

En kakelugn samt köksspis finns på nedervåningen, två kakelugnar finns på 

övervåningen. På nedervåningen finns en pelletspanna installerad som utnyttjar befintlig 

murstock som skorsten. I badrummet på övervåningen finns golvvärme som drivs med 

direktverkande el. Tappvarmvattnet värms med en elpatron. 

5.2.5 Sammanfattning av energideklaration 

Byggnadens energiprestanda har beräknats till 372 kWh/m
2
. Med föreslagna åtgärder 

skulle det förbättras till 157 kWh/m
2
. 

 

Tre kostnadsberäknade åtgärder är föreslagna: utvändig tilläggsisolering av yttervägg, 

tilläggsisolering av golvbjälklag samt fönsterbyte till treglasfönster. 

5.2.6 Diskussion 

Energiprestandavärdet är mycket dåligt, 372 kWh/m
2
. Värdet ger dock inte en 

rättvisande bild av byggnadens energiförbrukning, den är nämligen lägre i verkligheten. 

Två faktorer ligger bakom det dåliga energiprestandavärdet: för det första så har 

byggnadens klimatskal ett dåligt U-värde jämfört med moderna konstruktioner, för det 

andra så är inte hela byggnaden uppvärmd till 20°C under uppvärmningssäsongen, 

vilket är en utgångspunkt för beräkningarna som ligger till grund för 

energiprestandavärdet. Enligt uppgift från ägarna har huset värmts upp till kanske max 

18°C under vinterhalvåret, i de delar där man ofta vistas. Under natten, när ingen 

eldning förekommit, har temperaturen varit ännu lägre. Att ägarna sparar pengar är inte 

det enda motivet bakom den låga temperaturen. Det skulle antagligen vara svårt att 

erhålla en hög, jämn inomhustemperatur med det befintliga uppvärmningssystemet. 

Dessutom skulle inte byggnadens interiöra snickerier, vilka särskilt nämns som värde-

fulla i byggnadsminnesförklaringen, må särskilt bra av en konstant hög inomhus-

temperatur vintertid. Den slutsats man kan dra av detta är att det huset i sitt nuvarande 

skick inte har förutsättningar för att klara av en ”normalanvändning”.  

 

I fallet Ärlan 15 var det svårt att avgöra var klimatskalets yttre gräns befann sig. Det 

problemet finns inte i detta objekt, men andra faktorer gör att beräkningarna blir osäkra. 

Det gäller främst underlaget för att bestämma U-värdet för de ingående konstruktion-

erna. Exempelvis en kalkstensvägg kan ha varierande U-värde beroende på hur den är 

murad, den ingående kalkstenens egenskaper, om det är hel- eller halvmur o.s.v. För de 

gamla fönstren med enkelglas och lös extra innerbåge finns inte heller bra underlag för 

beräkning. Här krävs undersökningar av äldre konstruktioner för att få fram tillförlitliga 

tabeller som kan användas vid beräkningen. 
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Åtgärdsförslagen utvändig tilläggsisolering av yttervägg samt fönsterbyte är uppenbart 

orimliga ur ett antikvariskt perspektiv. Dessutom framgår det tydligt av skydds-

föreskrifter som meddelats i samband med byggnadsminnesförklaringen att åtgärderna 

inte är tillåtna. I det här fallet är det alltså enkelt för den oberoende experten att på ett 

tidigt stadium inse åtgärdernas orimlighet och därmed behöver de aldrig 

kostnadsberäknas. 

 

För åtgärden tilläggsisolering av golvbjälklag är frågan om förvanskning svårare att 

besvara än för de exteriöra åtgärderna. I byggnadsminnesförklaringen står att avsikten 

med skyddsföreskrifterna ”är att inga exteriöra eller interiöra förändringar skall ske, 

utan byggnaden ska behålla sin ursprunglighet för framtiden”. Det är en ambitiös 

målsättning för bevarandet, men för att bli praktiskt tillämpbar krävs dock att den 

anpassas till verkligheten – det är trots allt en privatbostad och inget museum. 

Golvbjälklaget står för en relativt stor del av värmeförlusten genom klimatskalet i 

byggnaden och att det är så dragigt och kallt minskar komforten betydligt. Att 

tilläggsisolera golvbjälklaget är naturligtvis en förändring, men frågan är om den leder 

till förvanskning? Åtgärden ändrar inte byggnadens exteriör. Ingreppen i stommen blir 

mycket små om åtgärden utförs på ett varsamt sätt, och hela tillägget blir reversibelt. 

Det som kan bli problematiskt är den ändring i krypgrundens fukt- och värmebalans 

som åtgärden medför. Om den relativa fuktigheten blir för hög i krypgrunden på grund 

av tilläggsisoleringen kan det leda till röta i bjälklaget, vilket naturligtvis ger betydande 

ekonomiska skador i tillägg till att det är oersättliga kulturhistoriska värden som skadas. 

När det gäller tilläggsisolering av träbjälklag över krypgrund är erfarenheterna både 

goda och dåliga. Det kan vara svårt att förutsäga hur en konstruktion kommer att 

påverkas, eftersom det är komplicerade byggnadsfysikaliska processer som pågår 

parallellt. 
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5.3 Hägur 2:1 – mangårdsbyggnad 

 
 

5.3.1 Karaktärisering och kulturhistorisk värdering 

Mangårdsbyggnaden på Hägur 2:1 i Eksta socken byggdes 1884-1888. Byggnaden 

uppfördes efter att laga skifte genomförts i området och är ett exempel på hur man vid 

uppförandet av nya utskiftade gårdar återanvände byggnadsmaterial från äldre hus. 

Gårdsbilden från slutet på artonhundratalet är bevarad och dess ostörda läge i 

odlingslandskapet gör att miljön har stora upplevelsevärden – som besökare får man en 

känsla av att förflyttas bakåt i tiden.  

 

Mangårdsbyggnaden har använts som bostadshus sedan huset byggdes. Den senaste 

ägaren bodde ensam i huset under många år och såg under slutet av sin levnad ingen 

anledning att modernisera, vilket har gjort att inga större förändringar gjorts på huset 

sedan femtiotalet. Bland annat har stora delar av byggnaden aldrig varit uppvärmda 

vintertid och inget vatten eller avlopp finns installerat. El är däremot indraget, men har 

använts mest för belysning.  

 

Det mesta av stommen och många byggnadsdetaljer, exempelvis snickerier och fönster, 

är i huvudsak ursprungliga. En del är återanvända från någon äldre byggnad, till 

exempel takstolar och eldstäder. Ytskikten har delvis förnyats under årens lopp och 

avspeglar olika perioder i byggnadens historia. 

 

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde eftersom den tillsammans med gårdens 

övriga byggnader är ett representativt exempel på hur bebyggelsen anpassades efter de 

stora förändringarna inom jordbruket som präglade andra halvan av 1800-talet på 
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Gotland. Användningen av återanvänt material från äldre hus bidrar till byggnadens 

byggnadshistoriska värde. Autenticiteten hos byggnaden och gårdsmiljön i sin helhet, 

liksom hos ingående byggnadsdetaljer, är ett viktigt upplevelsevärde i sig men är även 

en förutsättning för att förmedla de övriga värdena. 

 

Det är svårt att hävda att några byggnadsdelar i detta hus är viktigare än andra, eftersom 

de alla i någon mån bidrar till byggnadens kulturhistoriska värden. Alla förändringar bör 

därför ske med eftertanke, även när det gäller de delar som tillkommit under 1900-talet.  

5.3.2 Författningsskydd 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas av tillämpliga lagrum i 

Plan och bygglagen. Detta innebär i praktiken att det enda skydd som finns för 

byggnaden ur bevarandesynpunkt är Plan- och bygglagens paragraf 3:10: ”Ändringar av 

en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 

byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 

tas till vara.” 

5.3.3 Konstruktion 

Byggnaden är ett envånings bostadshus byggt i vinkel. Två mindre inredda rum finns på 

vinden. Stommen är av kalksten, murverket är ca 50 cm tjockt och putsat med kalkbruk 

in- och utvändigt. Sockeln är putsad i efterhand med cementbruk. Grunden är i form av 

krypgrund, golvbjälklaget är delvis åtkomligt underifrån. Golvbjälklaget är oisolerat och 

består enbart av ett enkelt plankgolv på golvbjälkarna. Vindsbjälklaget är oisolerat. Alla 

fönster i byggnaden har enkelglas och är sannolikt ursprungliga.    

5.3.4 Uppvärmningssystem 

De ursprungliga murstockarna används fortfarande för värmedistribution i byggnaden. 

Det finns sammanlagt sju kakelugnar och kaminer fördelade på tre murstockar. 

Direktverkande elradiatorer har använts vid behov. Rinnande vatten är ej installerat i 

byggnaden. 

5.3.5 Sammanfattning av energideklaration 

Byggnadens energiprestanda har beräknats till 447 kWh/m
2
. Med föreslagna åtgärder 

skulle det förbättras till 178 kWh/m
2
. 

 

Fyra kostnadsberäknade åtgärder är föreslagna: utvändig tilläggsisolering av yttervägg, 

tilläggsisolering av golvbjälklag, fönsterbyte till treglasfönster samt tilläggsisolering av 

vindsbjälklag. 

5.3.6 Diskussion 

Byggnaden har nyligen bytt ägare och står inför en omfattande renovering. De krav på 

boendekomfort och standard som de nya ägarna ställer på byggnaden kommer att leda 

till omfattande moderniseringar. Det dåliga energiprestandavärdet, 447 kWh/m
2
, talar 

om att det skulle vara en ekonomisk katastrof att värma upp huset till 20°C vintertid. Att 

huset ändå fungerat som bostad beror på den förre ägarens spartanska leverne. 

Antagligen finns det i Sverige ytterst få exempel på den här typen av åretruntboende, 

och antalet energideklarationer som kommer att utföras på liknande objekt är få.  
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Bakgrunden till det dåliga energiprestandavärdet är densamma som för mangårds-

byggnaden på Sudergårde, med skillnaden att det är mer extrema omständigheter i det 

här fallet. Här finns exempelvis inga innanfönster och vindsbjälklaget är oisolerat. 

 

Eftersom byggnaden står inför en omfattande renovering blir åtgärdsförslagen i 

samband med energideklarationen överflödiga. Det som behövs i det här fallet är en 

helhetslösning, där energiåtgärderna utgör en integrerad del av moderniseringen. Vad 

ägarna vill med byggnaden påverkar åtgärdernas omfattning och utförande. Om de 

exempelvis planerar att inreda vindsutrymmet, blir tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

onödigt. Slutsatsen blir att energideklarationens åtgärdsförslag inte tjänar något syfte i 

det här fallet. Däremot kan de uppgifter som inhämtas vid besiktningen utgöra ett 

beräkningsunderlag för en energikonsult som samarbetar med ägaren kring en 

helhetslösning för byggnadens ”iståndsättande”. Detta tyder också på att det finns fall 

då energideklarationen bör frångå sin standardiserade form och helt utformas efter 

objektets förutsättningar.  

 

I fallet med mangårdsbyggnaden på Sudergårde konstaterades att utvändig tilläggs-

isolering och fönsterbyte var orimliga åtgärder ur en antikvarisk synvinkel. Detta gäller 

även mangårdsbyggnaden på Hägur. Det är emellertid inte lika uppenbart som på 

Sudergårde, kanske för att både fasadputsen och fönstren är i sämre skick i det här fallet 

och därmed ger ett förfallet intryck. De flesta borde rimligen inse att byggnaden är 

kulturhistoriskt värdefull; det är dock betydligt svårare att se möjligheterna till att 

anpassa byggnaden till moderna krav på ett sätt som utgår från byggnadens förut-

sättningar. Enligt den kulturhistoriska värderingen är det svårt att i det här fallet avgöra 

om en viss byggnadsdel har högre värde än en annan. Detta leder till att en moderniser-

ing, hur den än utförs, kommer att förvanska de kulturhistoriska värdena i någon mån. 

Det viktiga blir därför att först hitta en fungerande kompromiss mellan brukarens krav 

och byggnadens förutsättningar, för att sedan kunna genomföra en fungerande lösning. 

Naturligtvis kommer även de ekonomiska förutsättningarna vara betydelsefulla för valet 

av lösning. Det viktigaste antikvariska kravet är trots allt att byggnaden inte rivs, och att 

hitta en fungerande användning är förmodligen en förutsättning för att den ska få finnas 

kvar. 

 

 

 

 
 

Bild 4 En fönsterbåge från mangårdsbyggnaden. En utbytbar del eller en av 

byggnadens förutsättningar? Ekologisk kvalitet eller energibov? 
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Eftersom byggnaden ligger utanför detaljplan skulle knappast några fasadåtgärder 

betraktas som bygglovpliktiga. Detta innebär att stora kulturhistoriska värden skulle 

kunna förvanskas utan att någon myndighet ens får reda på det. Och den oberoende 

experten kan andas ut, inga energieffektiviserande åtgärder riskerar att fastna i en 

bygglovsprövning. Även om byggnaden i fråga har ett stort kulturhistoriskt värde, i 

nästan samma klass som den byggnadsminnesförklarade mangårdsbyggnaden på 

Sudergårde, saknas alltså ett grundläggande skydd. Naturligtvis gäller PBL 3:10, men 

när en åtgärd inte blir känd av kommunen är det osannolikt att denna paragraf skulle 

komma till användning. Om delar av PBL-utredningens förslag genomförs kommer 

denna situation att ändras genom att bygglovplikten utökas utanför detaljplanelagt 

område. 

 



 

 40 

6 SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 Konsekvenser för kulturvärden 

De tre byggnaderna som undersökts har alla ett relativt högt nettoenergibehov jämfört 

med moderna normer, på grund av dåligt isolerade och tätade klimatskal. Detta torde 

vara fallet för en stor del av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Sverige, 

eftersom äldre orörda konstruktioner är sämre än moderna i fråga om isolerande 

egenskaper. Nu är det inte så att alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader är gamla, 

eller att alla äldre hus har ett stort kulturhistoriskt värde. Men för det stora flertalet 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader gäller att de har ett klimatskal som släpper igenom 

mer värme än vad som är önskvärt idag. Det höga nettoenergibehovet leder till ett högt 

mått på levererad energi per areaenhet för objekten i fallstudien, utom i ett fall, där 

energiprestandavärdet blir bättre på grund av ett uppvärmningssystem med hög 

verkningsgrad. Syftet med att energiprestandamåttet tas fram är att information om 

byggnaden ska bli tillgänglig för bland annat fastighetsägare och köpare. Genom att 

jämföra med referensvärden ska det vara möjligt att avgöra om en byggnad är bra eller 

dålig ur energihushållningssynpunkt. Valet av referensvärde kommer att vara av stor 

betydelse: om normen för nya byggnader anges som referensvärde, kommer i princip 

alla äldre byggnader att uppfattas som dåliga. Även de byggnader som ligger väl till 

inom sin ”klass” av byggnader kommer få ett dåligt värde och fastighetsägaren/köparen 

kommer att tro att det finns en potential för besparingar.  

 

En viktig förutsättning vid framtagandet av måttet på energiprestanda är att det baseras 

på en normalanvändning av byggnaden. Eftersom olika användare har olika krav på 

exempelvis inomhusklimatet kommer energianvändningen för ett och samma hus att 

variera kraftigt beroende på användaren. För att kunna använda måttet på energi-

prestanda till att jämföra en byggnad med andra är det därför nödvändigt att en 

”normalanvändning” används vid beräkningarna. För enbostadshus utgår man i 

förslagen till beräkningsmetodik att huset bebos av 2,6 personer, oavsett husets storlek. 

Vidare beräknas inomhustemperaturen i hela energifördelningsarean vara 20°C under 

uppvärmningssäsongen. I fallstudierna framgår klart och tydligt att de byggnader som 

undersökts inte har förutsättningar för att värmas upp till den temperaturen året runt i 

alla uppvärmda utrymmen. Det är naturligtvis möjligt att göra detta, men det blir med 

en mycket hög energiräkning som följd. Troligen föreligger liknande förutsättningar för 

andra äldre byggnader, eftersom de byggdes med hänsyn till andra krav från användarna 

än vad vi har idag. Frågan är vilka konsekvenser detta kan få i samband med fram-

tagandet av energideklarationer? För det första kommer det att leda till felaktig statistik 

kring energianvändningen för vissa äldre hus, i de fall där energiprestandavärdet tas 

fram genom beräkning (småhus). Statistiken kommer att visa på en högre energi-

användning än den verkliga. För det andra kommer byggnaderna att betraktas som 

sämre ur energihushållningssynpunkt än vad de egentligen är, när de jämförs med andra 

byggnader. Vad detta får för effekt är svårt att förutspå, men det är inte svårt att tänka 

sig att dessa byggnader kommer att utpekas som ”miljöbovar”. För det tredje, och detta 

är kanske den allvarligaste konsekvensen, kommer vissa åtgärdsförslag att beräknas 

vara kostnadseffektiva trots att de egentligen inte är det. Exempelvis ett fönsterbyte 

kanske är kostnadseffektivt om utrymmet värms upp året runt till 20°C, men inte om det 

värms upp till en betydligt lägre temperatur under vinterhalvåret.  
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I fallstudierna har det visat sig att klimatskalsåtgärder i form av fönsterbyte eller 

utvändig tilläggsisolering är lönsamma, förutom i fallet Ärlan där den installerade 

värmepumpens höga verkningsgrad gör att lönsamheten minskar. Av erfarenhet vet vi 

att just utvändig tilläggsisolering och fönsterbyten är något vi vill undvika eftersom de 

åtgärderna ofta medför förvanskning av en byggnads kulturhistoriska värden. Att 

klimatskalsåtgärder i äldre bebyggelse ofta är lönsamma har också konstaterats av 

energideklarationsutredningen. I en utredning som gjorts på uppdrag av Boverket är 

utgångspunkten att alla ytterväggar kan tilläggsisoleras på småhus som är uppförda före 

1970, och som inte genomfört tilläggsisolering efter 1975. Åtgärden bör dock inte 

utföras på en del hus, på grund av ”kultur- och utseendemässiga skäl” Dessa beräknas i 

rapporten utgöra ca hälften av alla hus byggda före 1940.81
  I rapporten Förslag till 

svensk metodik diskuteras var potentialen finns och man kommer till en slutsats som 

antagligen får antikvariekåren att dra öronen åt sig: ”I äldre bostadsbyggnader ligger 

onekligen den största besparingspotentialen i genomgripande utbyten av befintliga 

fönster och mer radikal tilläggsisolering av befintliga konstruktioner”
82

. I Danmark har 

man sedan ett antal år arbetat med ett system med energideklarationer för befintlig 

bebyggelse. I en rapport som diskuterar så kallade ”barriärer” för energieffektiviserings-

åtgärder framkommer att åtgärdsförslag som rör klimatskalet har varit de vanligaste på 

småhus, även om byte eller förbättring av uppvärmningsanläggningen har varit det 

enskilt vanligast förekommande åtgärdsförslaget. Hur olika typer av åtgärdsförslag har 

fördelats på småhus byggda i perioden 1920-1929 respektive 1960-1969 visas i bild 5. 

 

 

 

 
 

Bild 5 Olika kategorier av åtgärdsförslag som föreslagits inom ramen för den 

danska Energimærkesordningen. De två diagrammen visar hur 

åtgärdsförslagen fördelats på mindre bostadshus, indelade i två 

ålderskategorier. 
83

 

 

 

 

Att ett stort antal klimatskalsåtgärder kommer att visa sig kostnadseffektiva, i alla fall 

för småhus, tycks vara fallet. Även andra typer av åtgärder som kan leda till för-

vanskning kommer i vissa fall att vissa sig kostnadseffektiva. Om dessa inte ska föreslås 
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i energideklarationerna måste någonstans ett beslut tas om att detta inte ska göras. En 

kärnfråga är när detta beslut ska tas, och av vem? Om det nu är så att hälften av alla hus 

byggda före 1940 inte är lämpliga för utvändig tilläggsisolering, så är det ett faktum att 

någon måste bestämma vilka som ingår i den kategorin för att undvika att olämpliga 

förslag på åtgärder ges. Ett sätt är att staten eller kommunerna pekar ut skyddsvärda 

byggnader, ett annat är att den person eller den organisation som utfärdar energi-

deklarationerna har kompetens att bedöma när en åtgärd leder till förvanskning. 

Antagligen är lösningen en kombination av dessa två sätt. Ett viktigt förhållande, som är 

fundamentalt för denna problematik, är att problemen först uppstår där de kultur-

historiska värdena inte är uppenbara. I fallstudierna var det uppenbart att det var enklast 

att hantera eventuella förslag på åtgärder för det objekt som var byggnadsminnesklassat. 

Skyddsföreskrifterna uttalade explicit att inga exteriöra åtgärder var genomförbara och 

därmed var det ingen idé att ens fundera över denna typ av åtgärder. I fallet Ärlan, som 

hade mindre uppenbara kulturhistoriska värden, var det betydligt svårare att hävda att 

till exempel en utvändig tilläggsisolering nödvändigtvis skulle leda till en väsentlig 

förvanskning.  

6.2 Vad krävs för att nå ett bra resultat? 

Det föregående avsnittet visar att de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen i viss mån 

kommer att påverkas av införandet av energideklarationerna, vilket innebär att det finns 

en problematik som bör beaktas när föreskrifter med mera tas fram. Troligen finns inga 

enkla genvägar till ett lyckat resultat. Som så ofta annars går det inte att förenkla 

problemen alltför mycket, och lösningar måste sökas utifrån ett helhetsperspektiv. 

Ansträngningar bör göras på flera nivåer för att ett gott resultat skall uppnås. I det 

följande diskuteras ett antal problemområden och förslag på hur dessa kan lösas. 

 

Det gängse perspektivet är att hänsyn till kulturvärden utgör ett hinder för att genomföra 

energieffektiviserande åtgärder. Man vill genomföra en viss åtgärd, men hänsyn till 

bevarandekrav gör att det inte är möjligt. Med detta synsätt får de kulturhistoriskt 

värdefulla byggnadsdelarna en negativ funktion, de fungerar som hinder för 

utvecklingen. Ett annat perspektiv, som jag tror är mer fruktbart, är att se de enskilda 

byggnadsdelarna som en del av byggnadens egenskaper, alltså som delar i den helhet 

byggnadsverket utgör. Med det perspektivet blir det lika märkligt att byta ut 

originalfönstren som att ändra i planlösningen eller göra någon annan betydande 

förändring av byggnadens egenskaper. Därmed krymper den tekniskt möjliga 

energisparpotentialen för byggnaden.  

 

Energiprestandavärdet kan, när det visas tillsammans med ett referensvärde, visa på en 

besparingspotential som inte finns (jämför med resonemanget i avsnittet ovan). Det 

borde därför vara lämpligt med en långtgående differentiering av referensvärdena, så att 

varje byggnad jämförs med liknande byggnader i landet, givetvis med hänsyn tagen till 

klimatskillnader. Först då kommer besparingspotentialen som utgår från byggnadens 

förutsättningar att visa sig. Hur en sådan indelning i klasser skall göras är kanske en 

fråga som löser sig först efter det att systemet funnits ett tag, och tillräcklig statistik har 

hämtats in om olika byggnadskategorier. En gissning är att en indelning i grunden bör 

baseras på byggnadsår. 

 

Vissa byggnader har inte förutsättningar för att brukas av en ”normalanvändare”. En del 

problem uppstår i samband med detta, se ovan. Hur dessa problem ska lösas är inte 
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trivialt. När det gäller problemet med att vissa åtgärdsförslag verkar kostnadseffektiva 

trots att de inte är det finns en enkel lösning, och det är att anpassa beräkningarna efter 

verkligheten. I de flesta fall borde det vara enkelt för besiktningsmannen att få reda på 

hur användningen skiljer sig åt för en viss byggnad och anpassa beräkningarna därefter. 

Detta kräver dock både att den oberoende experten får frihet att göra detta och att han 

eller hon har kompetens att göra det på rätt sätt. För framtagandet av energiprestanda-

värdet är det inte lika självklart att beräkningarna ska anpassas efter den verkliga 

användningen. Syftet är ju att kunna jämföra liknande byggnader och då är det viktigt 

att användningen är normaliserad. Om vissa byggnader beräknades med ”lägre” krav på 

användningen skulle detta syfte förfelas, om de inte jämfördes enbart med andra 

byggnader som också hade beräknats med de låga kraven. Detta skulle således kräva en 

differentiering även av vad som menas med normalanvändning. Troligen är detta ett 

orimligt krav och man får istället försöka handskas med problemen på annat sätt.  

 

I fallstudierna har det uppkommit vissa problem med att ta fram energiprestandavärdet. 

I fallet Ärlan gällde problemet främst att klimatskärmen inte var klart avgränsad, och i 

de andra fallen att det fanns ett dåligt underlag för att beräkna U-värden för äldre 

konstruktioner. Detta gör att energiprestandavärdet blir något osäkert. Det leder även till 

att åtgärdsförslagens kostnadseffektivitet blir svårare att förutsäga. Antagligen är detta 

problem av övergående karaktär. Allt eftersom systemet med energideklarationer sprids 

kommer bättre underlag att tas fram och osäkerheterna att minska. Det finns dock 

forskare inom byggnadsfysiken som menar att de beräkningsmodeller som vanligen 

används för att beräkna värmebalansen i en byggnad inte är tillämpliga på äldre 

byggnadskonstruktioner. Claus Meier, tysk professor i byggnadsfysik, beskriver i en 

artikel de praktiska möjligheterna att göra varsamma åtgärder på äldre fönster. Meier 

menar att U-värdet inte är relevant vid beräkningarna och att det att betrakta äldre 

fönster som ”hål” där värmen försvinner är felaktigt. Han grundar sin argumentation på 

att äldre byggnader ofta värms med strålningsvärme och därför inte behöver ett lika gott 

värmemotstånd i ytterväggen för att komfort ska uppnås. Dessutom anser han att 

nattutstrålningen står för en stor del av energiförlusten och att denna kan förebyggas 

med olika typer av jalusier som sätts upp under natten.
84

 Meier skriver vidare i en annan 

artikel om hur de gängse beräkningsmodellerna inte heller fungerar för tunga stommar, 

främst på grund av att för lite hänsyn tas till att de kan lagra värme från solinstrålningen 

under dagen.
85

 Om forskare som Meier har rätt, är det förstås viktigt att även 

beräkningsmodellerna anpassas till äldre konstruktioner för att korrekta och användbara 

resultat ska nås. Huruvida beräkningsmodellerna stämmer med verkligheten borde 

kunna verifieras när ett tillräckligt statistikunderlag finns för att jämföra verklig energi-

användning med beräknad. 

 

Hur de kostnadseffektiva åtgärdsförslagen tas fram kommer att bli avgörande för hur de 

kulturhistoriska värdena påverkas. Olämpliga åtgärdsförslag leder till att förvanskande 

åtgärder utförs, lämpliga åtgärdsförslag gör att även den kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelsen kan minska sin energianvändning. För att det senare ska gälla krävs dock 

att åtgärderna realiseras på ett ändamålsenligt och varsamt sätt. En avgörande fråga är 

hur man skapar förutsättningar för att detta ska bli fallet. Svaret måste bli att insatser 

behövs på ett antal olika områden för att resultatet ska bli tillfredsställande. Två 

huvudområden kan urskiljas: dels det underlag och den metodik som används vid 
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framtagandet av energideklarationerna, dels behovet av kompetens hos de inblandade 

aktörerna. 

 

Hur åtgärdsförslagen skall tas fram är ännu inte helt bestämt. I de utredningar som legat 

till grund för hur åtgärdsförslagen tagits fram i fallstudierna har ett system med 

”mallade” åtgärder föreslagits. Detta innebär att proceduren för att ta fram åtgärds-

förslag i stor utsträckning kan automatiseras. Om ett system som detta väljs är det av 

stor vikt att ”mallarna” anpassas så att äldre byggnadskonstruktioner behandlas på ett 

adekvat sätt. Nedan följer ett exempel på en åtgärdsmall från åtgärdskatalogen i 

Underlagsrapport systemdelar.
86

 
 

Åtgärdsnamn: Invändig tilläggsisolering av yttervägg. 

Kort beskrivning: Åtgärden kan utföras med mineralull monterad mellan reglar eller med 

hjälp av speciellt utvecklade system bestående av isoleringsmaterial, ytskikt samt 

monteringsdetaljer. 

Åtgärdskod: Yttervägg 2. 

Villkor för att räkna på åtgärden: Åtgärden prövas på alla ytterväggar där omöjliga hinder 

föreligger för utvändig ytterväggsisolering. 

Kalkyleringsmodell energibesparing: Värmemotståndet ökar med tjockleken/-

värmeledningstalet d/m2,C/W. 

Åtgärdskostnad: 420–450 kr/m2 hinderkostnad för utflyttning av radiatorer. Vackra vägg- 

eller takdetaljer tillkommer. 

Uppgifter vid inventering: Byggnadsår, tidigare tilläggsisolering, area yttervägg, material 

och tjocklek av material i yttervägg, hinder för tilläggsisolering utvändigt, möjlighet och 

hinder invändigt. Behov av invändigt underhåll. 

Inventeringsmetodik: Fastighetsdata + intervju + ritningsgranskning + besiktning. 

Upphandlingsdata: Beskrivning av möjligheter och hinder inklusive begränsning på del av 

yta,beskrivning av brister i nuvarande isolering som bör åtgärdas före tillläggsisolering, 

beskrivning av genomföringar och ledningsdragningar, radiatorplaceringar före och efter, 

beskrivning av diffusions- och konvektionsspärr i yttervägg, eventuella skador i yttervägg, 

otätheter i anslutande bjälklag och mellanväggar och yttervägg. 

Livslängd: 50 år (30 år). 

Systemkonsekvenser samt miljökonsekvenser: 

+ Transmissionen minskar. 

+ Innerväggsytorna blir varmare och temperaturen kan sänkas något, vilket leder till lägre 

transmissions- och ventilationsförluster. 

+ Möjlighet att delvis täta ytterväggen samtidigt.  

– Anslutande bjälklag och väggar som inte isoleras är köldbryggor och finns otätheter i 

dessa så att varm fuktig luft kan passera ut och kondensera i bjälklag eller väggar så 

uppkommer fuktskador. 

– Golvarean i byggnaden minskar. 

– Fasadmaterialet blir kallare och skulle teoretiskt lättare än tidigare kunna få frostskador 

av slagregn + minusgrader (puts, tegel). 

– Inåtgående fönster måste åtgärdas samtidigt. 

Villkorade åtgärder: Inreglering av värmesystemet och en injustering av 

ventilationssystemet är önskvärd. Fönsteråtgärder görs med fördel samtidigt. 

 

Framförallt finns ett behov av att lämpliga åtgärder finns med i den åtgärdskatalog som 

den oberoende experten kommer att använda sig av. Ett exempel är fönsteråtgärder, där 

det skulle vara önskvärt att åtgärdsmallar togs fram för olika typer av äldre fönster. Hur 

beräknas exempelvis kostnadseffektiviteten för åtgärden att sätta in en extra lös 

innerbåge som komplement till gamla enkelglasfönster? Om inte åtgärden finns med i 

åtgärdskatalogen kommer den inte att föreslås i lika stor utsträckning. Troligen rör det 

sig inte om så många åtgärder som behöver ”specialanpassas” för äldre konstruktioner, 
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eftersom beståndet är relativt homogent. Ett forsknings- och utvecklingsbehov finns 

antagligen inom flera systemområden, så att kända problem och svårigheter med vissa 

vanliga åtgärder blir utredda. Många äldre byggnader har till exempel problematiska 

grundkonstruktioner, och det skulle vara en lättnad för de oberoende experterna om det 

fanns grundliga utredningar kring effekterna av olika energieffektiviserande åtgärder. 

Överhuvudtaget skulle det vara nyttigt att i samband med att systemet införs följa upp 

vilka verkliga effekter en viss typ av åtgärd ger upphov till. Detta borde vara enkelt att 

genomföra eftersom systemet med energideklarationer kommer att generera statistik 

som går att använda till ändamålet. 

 

Det tycks ofta vara lämpligt att i känsliga miljöer genomföra åtgärder som är 

kompromisser mellan optimal energieffektivisering och hänsynstagande till de 

kulturhistoriska värdena. Det är viktigt att denna typ av åtgärder lyfts fram i underlaget 

som de oberoende experterna arbetar efter. Ett exempel på en sådan åtgärd är att göra en 

mycket beskedlig tilläggsisolering
87

, eller att istället för att byta hela fönstret sätta in ett 

energiglas. Ofta kan dessa typer av åtgärder ge stora besparingar utan att de leder till 

väsentlig förvanskning. Problemet är att om man enbart ser till kostnadseffektivitet och 

energieffektivisering så kommer andra åtgärder att premieras. Därför bör de oberoende 

experterna göras medvetna om förtjänsterna med dessa ”näst bästa” åtgärder.  

 

Om man väljer att inte arbeta med ”mallade” åtgärdsförslag i någon större utsträckning 

kommer kompetensen hos de oberoende experterna att bli ännu viktigare. Å andra sidan 

kommer det finnas större utrymme att ta fram skräddarsydda lösningar som anpassas till 

byggnadens förutsättningar. Detta sätt att arbeta leder till högre kostnader eftersom det 

är mer resurskrävande och kräver en högre kompetens för att bli framgångsrikt. För 

äldre byggnader kanske det ändå är rätt väg att gå. I Riksantikvarieämbetets skrift Fem 

pelare beskrivs ett synsätt inom byggnadsvården där man förespråkar en övergripande 

princip som bör gälla vid alla typer av förändringar, nämligen att varje objekt är unikt, 

med många samspelande faktorer och förutsättningar.
88

 Att den oberoende experten 

skulle kunna anpassa åtgärdsförslagen till varje objekt efter eget huvud ligger i linje 

med denna princip, som visat sig nyttig när det gäller kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse. 

 

Ett sätt att minska energianvändningen i bebyggelsen utan att genomföra förändringar i 

själva byggnaden är att byta ut uppvärmningssystemet mot ett med högre verknings-

grad. För många äldre, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, borde detta vara den 

primära åtgärden för att få ner kostnaderna och minska miljöbelastningen. I inledningen 

nämndes att den politiska viljan trots allt är att nettoenergianvändningen skall minskas, 

med argumentet att all energianvändning bör göras så effektiv som möjligt. I förslagen 

till beräkningsmetodik för åtgärdsförslag i samband med energideklarationerna har man 

tagit fasta på detta. Klimatskalsåtgärder prioriteras före byte eller konvertering av 

uppvärmningssystem. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns det anledning att 

fundera över om detta verkligen är rätt väg att gå. Kanske är det bättre att fokusera på 

att minska den levererade energin i första hand? 
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Någon form av handbok bör finnas där de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen får en 

framträdande plats. Fokus bör ligga på hur förvanskande åtgärder kan undvikas. I 

energideklarationsutredningens betänkande SOU 2004:109 har det föreslagits att en 

generell handbok bör tas fram, som kan användas både som läromedel för de oberoende 

experterna och som stöd för arbetet med att ta fram energideklarationerna. Om en sådan 

handbok tas fram borde det vara en självklarhet att ovanstående integreras i den. 

 

I föregående avsnitt påpekades att en kärnfråga var när beslutet ska tas om ett 

åtgärdsförslag ska väljas bort eftersom det leder till förvanskning. Genom välgjorda 

underlag och handböcker kan ett gott stöd i denna beslutsprocess ges, men hur man än 

gör kommer kompetensen hos de oberoende experterna att vara avgörande. Frågan är 

vilken kompetens som krävs för att rätt beslut ska tas och var kompetensen bör finnas? 

Fallstudierna visar att det blir svårare att bedöma om en åtgärd är olämplig i de fall när 

de kulturhistoriska värdena är mindre tydliga. Detta betyder att kravet på kompetens 

måste gälla för alla oberoende experter och inte bara för en liten grupp som specialiserar 

sig på byggnader med stort kulturhistoriskt värde, eftersom alla någon gång hamnar i 

situationer när de måste ta ställning till och medvetandegöra kulturvärdena. Ett förslag 

är att alla oberoende experter bör inneha grundläggande kunskap om: 

 

 Kulturhistoriska värden i bebyggelsen 

 Lagstiftning och regelverk som rör byggnadsvården 

 Byggnadsvårdsprinciper och restaureringsideologier  

 

Dessutom bör de ha en regionalt förankrad kunskap om den bebyggelse där de verkar, 

dess kvaliteter och kulturhistoriska värden. För de oberoende experter som vill 

specialisera sig mot att arbeta med äldre bebyggelse och byggnader med stort 

kulturhistoriskt värde kommer andra kompetenskrav, såsom kunskap inom områdena: 

 

 Äldre byggnadsteknik och konstruktioner 

 Byggnadsfysik för äldre konstruktioner 

 Ny teknik i samverkan med äldre konstruktioner 

 

Förutom detta bör de även ha en utökad antikvarisk kompetens jämfört med den vanlige 

oberoende experten.  

 

Kompetensbehovet finns även längre ned i kedjan. När ett åtgärdsförslag ska bli 

verklighet krävs att beställaren (ofta fastighetsägaren) har kompetens att göra en 

beställning som ser till att varsamhetskraven beaktas. Detsamma gäller naturligtvis även 

för projektören och entreprenören som utför jobbet. Att dessa har rätt kompetens är 

förmodligen av stor betydelse för att resultatet ska bli det önskvärda. 
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Bild 6 Så här kan det gå när kompetens saknas både hos beställare och 

entreprenör. Vi får hoppas att energideklarationernas åtgärdsförslag 

förverkligas på ett mer varsamt sätt. Den här tilläggsisoleringen utfördes 

förra året, huset är från 30-talet och ligger i Visby. Bilden tagen av 

författaren.  

 

 

 

Även om de oberoende experterna får en grundläggande kompetens kring bebyggelsens 

kulturhistoriska värden är det önskvärt att de får ett gott underlag från kommunerna som 

hjälp. Genom att i detaljplaner och områdesbestämmelser formulera vad som gäller vid 

olika typer av ändringar skulle önskvärd tydlighet uppnås. Att detta skulle göras i stor 

omfattning är knappast troligt, med tanke på hur lite möjligheten hittills har utnyttjats i 

den kommunala planeringen. En annan möjlighet är att från kommunens sida kartlägga 

de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen. Genom att kvantifiera det kulturhistoriska 

värdet kan det lättare användas som underlag i beslutsprocesser. Håkan Hökerberg 

undersöker i sin avhandling en metod för bevarandeplanering som använts i Danmark, 

där värdering ingår som ett viktigt instrument. Han menar att samtidigt som värderingen 

är viktig som beslutsunderlag, är den också ett ifrågasatt och kontroversiellt verktyg. 

Eftersom en värdering är tidsbunden, kan det tyckas lämpligt för kommunen att inte 

genomföra den i samband med en kartläggning, utan istället vänta tills det blir aktuellt i 

samband med något ställningstagande. Samtidigt förutsätter den översiktliga 

planeringen att bevarandevärden utpekas i bebyggda miljöer.
89

 Hur än kommunerna 

                                                 
89

 Hökerberg, Håkan, Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse – SAVE-metoden som underlag 

för bevarandeplanering, 2005, s. 12. 
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väljer att peka ut och skydda de kulturhistoriska värdena, kommer detta att bli ett viktigt 

underlag för att begränsa förvanskningar i samband med åtgärder för energi-

effektiviseringar. Ett regionalt förankrat samarbete mellan de oberoende experterna och 

kommunerna blir också viktigt om ett gott resultat skall uppnås. 
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7 DEFINITIONER 

CEN  Europeiska organisationen för standardisering. CEN är en 

förkortning för Conseil Européen pour la Normalisation. 

 

EFA  Energifördelningsarea, m
2
, den area som används för att be-

stämma en byggnads energiprestanda (i princip uppvärmd 

bruksarea, men utan avdrag för större mellanväggar) 

 

Energiprestanda Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att 

uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av 

byggnaden under ett år. 

 

Hushållsel Den elenergi som används för belysning, vitvaror, apparater och 

annan elektrisk utrustning i en bostad. 

 

Levererad energi Den energi som levereras till byggnaden, t.ex. el, olja, 

fjärrvärme, ved etc. Levererad energi för uppvärmning används 

för att täcka dels nettovärmebehov, dels sådana distributions- 

och omvandlingsförluster som uppstår i anläggningar inom 

byggnaden, såsom i en oljepanna. 

   

 

 
 

Källa: Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen, 2005.  

 

Nettoenergi  Energianvändning före omvandlingsförluster eller energitillskott 

i pannor, värmepumpar, värmeverk etc. Se Levererad energi. 
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