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Niklas Abrahamsson

Today it is unusual to use consumption based billing of heat in Swedish
apartment buildings. This is more common in the rest of Europe and this
study aims to learn about experiences and possible problems from Germany
and Denmark, which are countries who have this system implemented in their
law. The current study is made on behalf of the Swedish Union of Tenants,
the Swedish Association of Public Housing Companies (SABO) and the Swedish
Property Federation as part of a project where these organizations want to
establish a recommendation for their members if they would like to start
using the method.
Differences within countries that are examined include climate, the
property´s energy performance, local habits, rent-setting system, business
model for energy sales and the law. The techniques to measure consumption
are also described. The main objective of this report is to increase
understanding and knowledge in this subject. The report is meant to serve
as a basis for a recommendation on introducing this system in Sweden.
As can be seen from the comparison, Sweden in many cases has similar
conditions as Germany and Denmark. There are also substantial
differences. For example it may be difficult to transfer heating costs
separately from the basic rent because of the Swedish rent-setting system.
Due to the colder climate in Sweden, the energy savings would be greater
in absolute terms. It can also be seen that German and Danish laws
regulates the market in a similar way. If implemented in Sweden in its
current form, the European Energy Directive could force legislation for
the mandatory introduction of the system.

Handledare: Göran Svensson
Ämnesgranskare: Arne Roos
Examinator: Patrice Godonou
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SAMMANFATTNING
I Sverige är det idag ovanligt att man i flerbostadshus använder sig av
individuell mätning och debitering av energi för uppvärmning. Med
individuell mätning och debitering menas att hyresgästen debiteras
efter sin individuella förbrukning per lägenhet. Detta är mer vanligt i
övriga Europa och den här studien syftar till att få kunskap om
erfarenheter och problemställningar inom detta område från Tyskland
och Danmark. Dessa länder har sedan länge en hög andel användare av
systemet samt även lagstiftning om obligatorisk mätning och debitering
på individuell nivå.
Studien görs på uppdrag av Sveriges allmännyttiga
bostadsföretag (SABO), Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Den
är en del av ett projekt där dessa organisationer tillsammans ska
försöka komma fram till en central rekommendation som kan gälla för
dess medlemmar vid införande av individuell mätning. Skillnader som
undersöks länderna emellan är klimat, fastigheters energiprestanda,
vanor, hyressättningssystem, affärsmodell för energiförsäljning samt
lagstiftning.
I rapporten beskrivs också de tekniker man använder samt dess
för- och nackdelar. Målet med arbetet är att öka förståelsen och
kunskapen inom området samt visa på andra länders erfarenheter och
lösningar.
Vad man kan se av jämförelsen är att Sverige i många fall har
liknande förutsättningar som Tyskland och Danmark. Det finns även en
del skillnader. Exempelvis kan det i Sverige vara svårt att föra över
värmekostnaden separat från grundhyran, vilket inte varit något
problem i Tyskland där man redan har kallhyra för sig och
driftskostnader för sig. Däremot skulle man förmodligen i Sverige spara
mer energi vid ett införande av ett sådant system, i absoluta tal på
grund av vårt kallare klimat. Vad gäller lagstiftningen inom området i
Danmark och Tyskland kan man se att den fungerar på ett liknande
sätt. Det europeiska energidirektivet, EED, skulle om det går igenom i
sin nuvarande form kunna tvinga även Sverige att lagstifta om ett
obligatoriskt införande av individuell mätning och debitering.
Nyckelord: Individuell mätning och debitering, energiprestanda,
uppvärmning, energianvändning
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1 INTRODUKTION
1.1 Inledning
Denna studie har gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna, Sveriges
allmännyttiga bostadsföretag (SABO) och Hyresgästföreningen och är
en del av ett projekt där dessa organisationer tillsammans ska försöka
komma fram till en rekommendation som kan gälla för dess medlemmar vid införande av individuell mätning och debitering av värme.
I nuläget finns ingen central rekommendation de tre parterna
emellan avseende systemet. Det gör att varje fastighetsägare som vill
införa detta måste förhandla lokalt med hyresgästföreningen samt själv
identifiera bäst lämpade tekniker och utförande. Rekommendationen
vill man ta fram för att underlätta för de fastighetsägare som vill införa
systemet. Dels att det finns en central överenskommelse med
hyresgästföreningen vad gäller hur man ska debitera, dels att man har
ett bra underlag på vilken teknik man helst bör använda sig av i olika
situationer.

1.2 Syfte och mål
Studien har gått igenom individuell mätning och debitering övergripande och fokuserar på den viktigaste utvecklingen och
erfarenheterna inom området värme och den teknik för mätning som
marknaden erbjuder idag. Studien syftar till att få kunskap om
erfarenheter och problemställningar i frågan i övriga Europa. Som
avgränsning har två länder valts. Dessa länder är Tyskland och
Danmark, som till skillnad mot Sverige, har en existerande marknad för
individuell mätning och debitering sedan många år. Dels har detta
system fått ett utbrett användande på frivillig basis, dels är det sedan
många år tillbaka även lagstadgat att man måste använda sig av detta
system vid debitering av värme i bostäder. Exempel på skillnader som
undersöks länder emellan, vad gäller behovet av individuell mätning
och debitering samt dess tillämpning är en rad faktorer som klimat,
fastigheters energiprestanda, vanor, hyressättningssystem, samt
affärsmodeller för energiförsäljning. Som jämförelse undersöks
motsvarande faktorer i Sverige.
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Målet med arbetet är att samla kunskap och erfarenheter av
individuell mätning och debitering av värme samt att visa andra
länders erfarenheter och lösningar inom området. Arbetet är tänkt att
fungera som underlag för en rekommendation som kan gälla vid införande av individuell mätning och debitering av värme i Sverige.

1.3 Bakgrundsbeskrivning
I svenska flerbostadshus ingår oftast värme samt kall- och varmvatten i
hyran för hyresrätter och i avgiften för bostadsrätter. Detta innebär att
lägenhetsinnehavaren betalar lika mycket i månadsavgift oavsett hur
mycket resurser för uppvärmning av vatten och rumsluft denne
förbrukar. I övriga Europa är det mer vanligt att lägenhetsinnehavaren
betalar en fast månadsavgift för upplåtelsen av lägenheten och
debiteras separat för den faktiska förbrukningen av värme samt kalloch varmvatten. Det blir vanligare att man i Sverige går över till att
mäta och debitera förbrukning av kall- och varmvatten separat.
Däremot är individuell mätning och debitering av värme mycket
ovanligt.
Flera studier som gjorts, både nationellt och internationellt
gällande individuell mätning och debitering av värme, visar att man
efter införande efter ett sådant system kan spara mellan 10-20% av den
energi som används för uppvärmning, Berndtsson (2003), Tenggren
(2003), Boverket (2006). En sammanfattning av ett antal tidigare studier
och dess resultat finns i bilaga 1.
Det finns en hel del svenska rapporter och skrifter inom ämnet. En
stor del av dessa refererar dock mycket till samma rapporter. Många av
dessa rapporter är i sin tur ganska gamla och innehåller lite föråldrad
kunskap och påståenden som inte helt stämmer överens med hur läget
ser ut idag. Det ska sägas att även denna rapport till en viss del baseras
på äldre rapporter, dock har fokus legat på att använda så ny information som möjligt.
Litteratur om förhållanden i och erfarenheter från Tyskland och
Danmark har dock varit svårare att få fram än den från Sverige. Den
litteratur som finns, vilken i och för sig är förhållandevis ansenlig, är
nästan alltid skriven på respektive lands modersmål. Framförallt vad
gäller Tyskland är det ovanligt med information på något annat språk
än tyska.
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1.4 Metodbeskrivning och arbetsgång
Metodiken för denna rapport är i huvudsak litteraturstudie och
intervjuer. Den baseras på kunskap hämtad från tidigare rapporter
inom ämnet samt annan relevant litteratur, mejlkontakt med
sakkunniga personer i de olika länderna, intervjuer med
företagsrepresentanter, företagsbesök, egen studie av lagtexter,
information på diverse hemsidor. All denna information har sedan
sammanställts uppdelat i dels en teknikdel, där de olika tekniker som
används förklaras och sedan följer en genomgång av förutsättningar
och erfarenheter från respektive land.
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2 TEKNIKER FÖR INDIVIDUELL MÄTNING
2.1 Allmänt
Det finns i stort sett två olika system man kan utgå ifrån då man mäter
den individuella värmeförbrukningen. Ett sätt är att använda sig av så
kallad komfortmätning, vilket innebär att man mäter och debiterar
baserat på den temperatur lägenheten har. Det andra sättet är att mäta
tillförd värme och debitera efter denna. Detta visas i figur 2.1.

Radiatormätare
Tillförd energi
Värmemängdsmätare
Två sätt att mäta

Komfortmätning

Temperaturmätare

Figur 2.1 Olika mättekniker

I detta kapitel beskrivs de olika metoder man använder sig av samt
dess för- och nackdelar.
Vad gäller tekniken bakom båda sätten att mäta, och även vid
vattenmätning, går det ofta att använda system där alla dessa typer av
mätare kommunicerar med och sänder data till en och samma
uppsamlingsenhet. Denna enhet sänder sedan vidare dessa data för
ytterligare bearbetning, exempelvis via gsm-nätet. I exemplet i figur 2.2
visas hur olika mätare sänder information via radio till en central
uppsamlingsbox. Denna sänder sedan informationen vidare via gsm till
mätföretaget. I exemplet visas också översiktligt hur informationen kan
behandlas innan debitering. Beroende på vilken noggrannhet man vill
ha, kan uppsamlingsboxen skicka värden med olika intervall,
exempelvis kan man skicka dygnsvärden för alla mätare en gång i
veckan. För att slippa ha fler uppsamlingsenheter i fastigheter där
radiosignaler riskerar att blockeras, finns det system som kan utnyttja
varje mätare som relästation, det vill säga varje mätare kan ta emot och
sända vidare data från andra mätare. Därigenom kan man avsevärt öka
räckvidden för varje mätare. Detta system gör även att radiosignalerna
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och därmed den elektromagnetiska strålningen från varje mätare kan
minskas.
För att synliggöra den egna förbrukningen går det ofta för både
hyresgäst och hyresvärd att logga in på en internetsida, eller använda
en applikation till exempelvis mobiltelefonen, där förbrukningen visas.
På en sådan sida är det möjligt att ha olika typer av jämförelser,
exempelvis med föregående års förbrukning, Huusom (2012).
Det finns även system där man kan synligöra förbrukningen
direkt på en informationsskärm i varje lägenhet. Den extra kostnaden
för en sådan skärm gör dock att installationen ofta inte är ekonomisk
försvarbar om man inte samkör skärmen med andra tjänster,
exempelvis bokning av tvättstuga och förbrukningsmätning av el och
vatten.

Figur 2.2 - Exempel på radio- och gsm-system, ista (2012)

2.2 Komfortmätning
Vid komfortmätning mäter man kontinuerligt vilken temperatur
lägenheten har och debiterar sedan uppvärmningskostnaden efter
denna. Ett vanligt förfarande vid detta system är att man låter en
grundtemperatur, exempelvis 21°C, ingå i hyran. Om man sedan efter
mätning visar sig ha hållit en i medeltal högre inomhustemperatur får
man betala extra för denna. Har man i stället haft en lägre temperatur
får man hyran reducerad. De största fördelarna med detta system är att
hyresgästerna inte påverkas av värmeströmmar mellan lägenheter eller
lägenhetens olika uppvärmningsbehov beroende på placering i
huskroppen. Den största nackdelen är att man inte tar hänsyn till hur

6

Kap. 2 Tekniker för individuell mätning

man uppnår den mätta temperaturen. Exempelvis spelar det ingen roll
för den egna kostnaden hur mycket man vädrar. Man kan använda sig
av olika många temperaturgivare beroende på lägenhetsstorlek och
vilken noggrannhet man eftersträvar. Ett exempel på en temperaturgivare visas i figur 2.3. Givarna placeras på bestämda platser där de till
exempel inte utsätts för direkt solsken eller annat som påverkar
mätningen.

Figur 2.3 - Exempel på temperaturgivare vid komfortmätning

Nedan ges för- och nackdelar med komfortmätning baserat på
Berndtsson (1999) samt egna ändringar och tillägg.

Fördelar
Att fördela värmekostnaderna efter den rumstemperatur (värmekomfort) som de boende väljer kan upplevas som en rättvis metod.
Det finns inget motiv för de boende att manipulera ventilationsanläggningen.
Värmeströmmar mellan lägenheter mm påverkar i de allra flesta fall
ej debiteringen.
Lokala brister i klimatskärmens isolering och täthet drabbar inte
den som bor i lägenheten i form av ökade uppvärmningskostnader.
Fastighetsägaren har intresse av att åtgärda bristerna.
Innetemperaturgivarna skulle även kunna användas för styrning
av rumstemperaturen om en sådan funktion installeras.
Vid klagomål av hyresgäst angående en för kall inomhustemperatur i lägenheten kan fastighetsägaren kontrollera vilken
faktisk temperatur som hållits.
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Nackdelar
Fönstervädring drabbar hela kollektivet med högre värmekostnader och inte enbart den som vädrar.
Solvärme, värme från hushållsapparater och annan intern värmeutveckling höjer rumstemperaturen och kan därför medföra ökade
värmekostnader.
Det finns inga vedertagna normer i Europa för vilka krav som skall
ställas på komponenter som används för mätningarna.
I de fall man kompletterar med teknik som gör att man undviker
värmeslöseri vid vädring finns risk för högre underhållskostnader.
I de fall man erbjuder hyresgästen att kunna hålla högre temperatur
än i normala fall måste man ibland höja framledningstemperaturen
vilket ökar förlusterna i systemet och minskar besparingspotentialen.
Då hyresgästens värmekostnader inte är direkt beroende av verklig
förbrukning, riskerar hyresvärden att inte få de totala värmekostnaderna täckta.

Möjlighet till korrigering
För att inte debiteringen skall påverkas av tillfälliga temperaturförändringar, exempelvis en temperaturhöjning på grund av att ett
flertal personer samlas i ett rum, kan man se till att systemet räknar bort
extremvärden.
Det finns även utrustning som känner av om
exempelvis balkongdörren är öppen och kan stänga av radiatorerna i
vissa fall. Sådana system ökar dock investeringskostnaden. I vissa
undantagsfall där en innehavare av en mittlägenhet vill ha betydligt
svalare inomhustemperatur än de omgivande grannarna, kan det
uppstå ett läge där detta inte är möjligt. Även om innehavaren stänger
av alla radiatorer, kan lägenheten värmas upp enbart av värmegenomströmning från grannarna. Vid sådana extremfall kan man
komma överens med lägenhetsinnehavaren om hur stor debiteringen
bör vara.
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2.3 Mätning av tillförd energi
Vid mätning av tillförd energi mäter man all den energi som går åt för
att värma lägenheten och debiterar sedan efter denna. En del av
värmekostnaden baseras dock på exempelvis boyta för att bland annat
täcka uppvärmningen av de gemensamma ytorna. Den största fördelen
med detta system är att man debiterar för den verkliga energiförbrukningen. Om man exempelvis vädrar mycket eller har dörren till
den inglasade balkongen öppen, får man även betala för detta. Den
största nackdelen är att man på grund av värmeväxlingar mellan
lägenheter samt beroende på var i huskroppen lägenheten är placerad,
kan få betala olika mycket trots samma värmekomfort. Detta kan man
dock kompensera för vid mätningen.
Man kan dela upp mätning av tillförd energi på tre olika
mättekniker.
• Dels kan man använda sig av flödesmätning där man mäter
verklig temperatur och flöde på in och utgående värmestammar
till varje lägenhet.
• Dels kan man med en radiatormätare på varje radiator, mäta den
procentuella fördelningen av värmeförbrukning i en fastighet
och sedan sprida den totala värmekostnaden mellan
hyresgästerna baserat på denna fördelning.
• Det tredje alternativet är individuell uppvärmning vilket innebär
att varje bostad har sin egen uppvärmningskälla, det kan vara en
värmepanna eller liknande. Detta är mer vanligt i radhus och
ägarlägenheter och behandlas inte vidare i denna rapport.
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För- och nackdelar med mätning av tillförd energi baserat på
Berndtsson (1999) samt egna ändringar och tillägg.

Fördelar
Mätningarna avser tillförd värme, vilket kan tyckas vara det som
ska mätas, om man skall fördela värmekostnader.
Radiatormätning är möjligt i alla hus med radiatorer.
Fönstervädring ger högre värmekostnader enbart för den som
vädrar.
Solvärme, hushållsel och annan intern värmetillförsel sänker
värmekostnaderna.
Tekniken med värmekostnadsfördelning med radiatormätning är
etablerad i Europa och det finns DIN- och CEN- normer för mätutrustningen.
Eftersom att den totala uppvärmningskostnaden fördelas på och
betalas av hyresgästerna blir det enklare för hyresvärden att planera
och budgetera för framtiden.

10

Kap. 2 Tekniker för individuell mätning

Nackdelar
Lägenheter har olika uppvärmningsbehov beroende på var i
byggnaden de ligger och förbrukar därmed olika mycket värme för
att kunna hålla samma rumstemperatur, om man ej kompenserar
för detta får man betala olika mycket för uppvärmningen beroende
på lägenhetens placering.
Värmeströmmar mellan lägenheter medför att man i vissa fall kan
utnyttja värme från grannar som t ex av hälsoskäl behöver ha hög
rumstemperatur.
Lokala brister i klimatskärmens isolering och täthet drabbar den
som bor i lägenheten i form av ökade uppvärmningskostnader.
Fastighetsägarens incitament för åtgärder minskar.
Korrigering av mätvärden för att få rättvisare värmekostnadsfördelning kan vara svår att förstå för hyresgästerna.
I hus med ventilationssystem med förvärmd tilluft (FT) kan vissa
lägenheter få mer värme ”gratis” än andra.

Möjlighet till korrigering
För att minska de skillnader i olika uppvärmningsbehov som uppstår,
exempelvis på grund av lägenhetens placering i byggnaden, kan man
korrigera mätningen innan man debiterar. Vid radiatormätning är det
möjligt att kalibrera varje mätare utefter vilka förutsättningar just det
rummet eller lägenheten har. Till exempel kan man i en hörnlägenhet
som har ett större värmebehov än en motsvarande lägenhet längre in i
byggnaden reducera det ökade uppvärmningsbehovet vid kalibreringen av mätaren med en passande procentsats. På det sättet kommer
båda lägenheterna att debiteras lika mycket vid samma användning.
Denna kalibrering kan även göras med hänsyn till friliggande
värmestammar som annars skulle ge gratisvärme, eller andra förutsättningar som gör att lägenhetens uppvärmningsbehov påverkas
oberoende av lägenhetens användning. Ett annat sätt att kompensera
för skillnader i uppvärmningsbehov kan vara att sänka hyran för
utsatta lägenheter. Det finns även de som anser att de lägenheter som
oftast ligger mest utsatta för påverkan av utomhustemperaturen,
exempelvis hörn- och taklägenheter, bör betala mer eftersom lägenhetens läge anses som bättre.
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2.3.1 Radiatormätning
Det finns två typer av radiatormätare, dessa är förångningsmätare samt
elektriska mätare. Exempel på de båda typerna visas i figur 2.4.
Tidigare använde man sig enbart av förångningsmätare. Dessa fungerar
genom att en vätska i mätaren förångas olika snabbt beroende på
temperaturdifferensen mellan radiatorn den är monterad på och omgivningen. Man kan sedan läsa av ett värde utifrån hur mycket vätska
som förångats och får därmed ett underlag för hur stor del värme just
den radiatorn gett ifrån sig. Den andra typen av mätare som blir mer
och mer vanlig är den elektroniska radiatormätaren. Den mäter med
hjälp av elektronik radiatorns värmeavgivning och kan till skillnad från
förångningsmätaren ge dagliga värden på förbrukningen. Den innehåller inte heller någon miljöfarlig vätska, vilket tidigare varit ett
problem med förångningsmätaren, Huusom J. (2012). Den elektroniska
mätaren har en display som visar underlaget för fördelningen av
värmekostnad direkt på mätaren och kan avläsas manuellt. Sedan finns
det även system där mätarna sänder, ofta via radio, dessa värden vidare
till en uppsamlingscentral som i sin tur kan sända dessa vidare. Dessa
mätare och centraler drivs oftast på batteri och har normalt en batteritid
på ca 10 år, Huusom J. (2012).
Radiatormätning är den metod som är vanligast i Europa. Varje
mätare kalibreras efter radiatorns egenskaper såsom dimensioner och
effekt. Förr testade man olika radiatortyper i laboratorier för att få reda
på dessa värden. Nu är det mer vanligt att man använder sig av datormodeller för att utföra dessa beräkningar. Även storleken på rummet
spelar in vid kalibreringen. Denna typ av mätning lämpar sig bra på
befintlig bebyggelse då man inte behöver göra något ingrepp på
värmestammar och liknande utan det räcker med att montera en mätare
på varje radiator. Enligt tidigare mäter dessa mätare inte den verkliga
förbrukningen av värme utan bara den procentuella fördelningen
mellan alla radiatorer i byggnaden.
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Figur 2.4 - Exempel på radiatormätare av elektronisk- (t.v.) respektive
förångningsmodell (t.h.)

2.3.2 Flödesmätning
Vid så kallad flödesmätning mäter man skillnaden av till lägenheten inoch utgående värmemängd. I figur 2.5 sisas ett exempel på en flödesflödes
mätare. Detta gör man genom att mäta ingående flöde och temperatur
samt utgående temperatur. Differensen av dessa är den värme som
avgetts i lägenheten och blir bas för hur mycket som ska debiteras. Här
ser man direkt på mätaren den faktiska energimängd
energi
(i kWh) som
åtgått. Detta system lämpar sig bäst vid nyproduktion, där det är
vanligt att varje lägenhet har sin egen till och frånledning,
frånledning, till skillnad
mot äldre byggnader där en och samma lägenhet kan försörjas av flera
vertikala värmestammar och därigenom skulle kräva fler mätare.
mätare

Figur 2.5 - Exempel på flödesmätare
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3 INDIVIDUELL MÄTNING I DANMARK
3.1 Förutsättningar
3.1.1 Bostadsmarknad
Allmänt
Danmarks bostadsbestånd,
bostadsbestånd som består av totalt 2,7 miljoner bostäder,
bostäder
SCB (2012) är fördelat på de typer som visas i figur 3.1.
3.1 Kategorin
ägarbostäder består till största delen av småhus. Denna kategori är
större än de andra tillsammans. Med allmännyttiga bostäder (almene
boliger) menas hyreshus som tillhandahålls av allmännyttiga bostadsbostads
företag och drivs efter självkostnadsprincipen.
självkos
Dessa bostadsföretag ägs
och organiseras gemensamt av dess medlemmar själva men regleras av
staten, CECODHAS (2012).
(2012) En skillnad med de allmännyttiga bobo
städerna och den övriga bostadssektorn är att dessa är tillgängliga för
alla oavsett inkomst.
komst.
Privata hyresrätter kan ägas av en privatperson, pensionskassa
eller fond och förvaltas då av ägaren eller ett förvaltningsbolag. Dessa
hyresrätter är generellt sett äldre än de allmännyttiga bostäderna och
60% byggdes innan 1940.
1940 Av alla bostäder i Danmark är ungefär hälften
byggda efter 1950 och en tredjedel efter 1970. Mellan 1980 och 2000
genomfördes stora renoveringsprojekt på bostadsbeståndet,
bostadsbeståndet Engberg,
Lars A.

Ägarbostäder 53 %
Allmännyttiga hyresrätter 20 %
Privata hyresrätter 26 %
Övriga 1 %

Figur 3.1 - Fördelning av antal bostäder i Danmark efter upplåtelseform
telseform,
CECODHAS (2)
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Hyressättningssystem
För både allmännyttiga och privata hyresrätter bestäms hyran utifrån
byggnadsår och geografiskt läge. Allmännyttiga bostäder drivs enligt
självkostnadsprincipen där hyran ska motsvara de kostnader som
uppstår under förvaltningen, det vill säga underhåll, administration
och drift samt skatter och avgifter. I de flesta privata hyresrätter gäller
kostnadsrelaterad hyra vilket innebär att motsvarande kostnader för
drift skall täckas samt även ägarens vinst. I sällsynta fall används
jämförelsehyra där hyran sätts utifrån en jämförelse av hyresnivån för
liknande bostäder.

3.1.2 Geografi och klimat
Danmark har ca 5,5 miljoner invånare och ligger i norra Europa mellan
haven Östersjön och Nordsjön med sin södra landsgräns mot Tyskland
och sin östra havsgräns mot Sverige. Landet är förhållandevis platt med
en medelhöjd över havet på 31 meter och med en högsta naturliga
punkt på 171 meter över havet. Ingen plats i landet ligger längre än 50
km från kusten. Man har ett tempererat kustklimat där januari och
februari är de kallaste månaderna med en medeltemperatur på 0,0°C.
Augusti är den varmaste månaden med en medeltemperatur av 15,7°C.
Årsmedelvärdet för vindstyrkan ligger på 7,6 m/s. Ministry of Foreign
Affairs of Denmark (2009).
På grund av dess geografiska läge har Danmark ett större behov
av uppvärmning än många andra europeiska länder. Uppvärmningskostnaden är hög, men de allra flesta har råd att betala för den. Det
beror delvis på ett bra välfärdssystem men även på grund av en hög
standard vad gäller isolering samt effektiva uppvärmningssystem.
Kristensen (2007). Danmark har i medeltal 3 503 graddagar per år,
Eurostat (2012). I detta sammanhang syftar måttet graddagar till att visa
hur mycket utomhustemperaturen ligger under ett referensvärde på en
specifik plats och därmed hur stor skillnad i uppvärmningsbehov som
föreligger.
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3.1.3 Energianvändning och energimarknad
I figur 3.2 visas att de största sektorerna av den slutliga energienergi
användningen är transporttransport samt bostadssektorn. Figur 3.3 visar fördelningen av uppvärmningssätt för hela bostadsbeståndet. Här kan
man se att fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet följt av en
ganska jämn fördelning av de andra uppvärmningssätten.. Danmark har
satt upp som mål att 35%
35 av den slutliga energianvändningen ska
komma från förnybara energikällor år 2020. År 2050 är målet att vara
helt oberoende av fossila bränslen. Vad gäller energipriser ligger
Danmark bland de med högst pris i Europa.

Bostad 32 %
Service 14 %
Transport 33 %
Industri 16 %
Jord- skogsbruk 5 %

Figur 3.2 - Slutlig energianvändning
energ
i Danmark per sektor 2010,, Eurostat (2)
(2012)

Fjärrvärme 35 %
El 20 %
Olja 14 %
Förnybara energikällor 18 %
Gas 16 %

Figur 3.3 - Uppvärmningssätt för hela det danska bostadsbeståndet år 2006,
2006
Scharp M. (ed. 2008)
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3.2 Individuell mätning av värme i Danmark
3.2.1 Allmänt
Av tradition har det i Danmark varit vanligt med individuell mätning
och debitering av värme och varmvatten sedan länge. Det har tidigare
varit upp till majoriteten av hyresgästerna att besluta om de vill
använda sig av individuell mätning och debitering av värme. År 1994
infördes en statlig subvention på 50% av kostnaden för mätutrustning.
Efterfrågan var stor och de avsatta medlen tog slut bara efter några
veckor. Byggnads- och hyreslagarna ändrades 1995 för att underlätta
vad gäller bestämmelser för individuell mätning och debitering av
värme. År 1997 lagstiftades om obligatoriskt införande av individuell
mätning och debitering. Vid införandet av denna lag hävdade man att
man var det första landet i Europa att uppfylla samtliga krav i artikel 3 i
SAVE direktivet 93/76/EEC, E.V.V.E. (1998).
Redan innan lagstiftningen infördes mättes värmen individuellt
på ca 75% av bostadsbeståndet. Det var även i Danmark som
radiatormätaren (förångningsmodellen) uppfanns. I nuläget används ca
85% radiatormätare, varav hälften av dessa är elektroniska, samt 15%
flödesmätare, som framförallt installeras vid nybyggnation, Huusom
(2012). Att tillägga är att andelen elektroniska mätare kraftigt ökar i
andel.

3.2.2 Lagar och regleringar
Allmänt
Nedanstående exempel på lagar och regler som i nuläget gäller i
Danmark avseende individuell mätning och debitering är hämtade från
följande förordningar:
Bekendtgørelse nr. 70 (1997), Bekendtgørelse nr. 1137 (2003),
Bekendtgørelse nr. 810 (2008), Bekendtgørelse nr. 350 (2010).
Sedan den första februari 1997 är det i Danmark bestämt enligt lag
att det vid nybebyggelse av flerbostadshus ska installeras individuella
mätare för el, gas och värme i lägenheter och lokaler. För befintlig
bebyggelse ska mätare för el och värme vara installerade innan den
första januari 1999. Vad gäller kall- och varmvatten ska det vid
nybyggnation förberedas för individuell mätning. Lämpligtvis genom
en passbit och avstängningskran med en lättillgängligt och synlig
placering. Kostnaden för införandet ligger på fastighetsägaren.
Anledningen till införandet av denna lagstiftning är delvis en konsekvens av EU direktivet 93/76/EEC om begränsningar av koldioxidutsläppen genom förbättring av energieffektiviteten.
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Mätning av värme
De mätare som är godkända att användas för mätning av värme är
flödesmätare samt elektriska eller förångningsbaserade radiatormätare.
Enbart mätare av samma typ får användas i samma byggnad.
Vid flerbostadshus ska minst 40% av värmekostnaden debiteras baserat
på den uppmätta förbrukningen. Resterande del antas gå till uppvärmning av gemensamma utrymmen, distribution samt uppvärmning
av varmvatten. Vidare måste fastighetsägaren införa individuell
mätning av kall- och varmvatten om 50% av hyresgästerna i en
fastighet vill ha detta.

Korrigering för lägesberoende
Vid individuell mätning i lägenheter som har en högre värmeförlust
på grund av att de ligger exempelvis i ett hörn eller på annat sätt är
utsatt för större avkylning än till exempel en mittenlägenhet, måste
man korrigera för den ökade värmeförlusten genom att fördela den
ökade uppvärmningskostnaden på hela byggnaden. Om byggnaden efter en sådan korrigering väsentligt renoveras eller
efterisoleras eller då de befintliga mätarna byts ut till en annan typ
måste en ny korrigering göras.
Denna korrigering behöver inte göras om man vid fastställandet av
hyran eller försäljningspriset av en bostad har tagit hänsyn till den
ökade värmeförlusten. Korrigeringen behöver vidare inte göras om
den efter en konkret värdering av byggnadens förhållanden visar
sig vara onödig eller mycket kostsam
Korrigeringen kan göras antingen i den del av betalningen som är
förbrukningsrelaterad, eller i den del som inte är förbrukningsrelaterad, eller i båda delarna.
Om en beräkning av värmeförlust genomförts, ska denna ligga till
grund för korrigeringen. Exempelvis den som ofta görs under
projekteringsskedet. Om det efter beräkningen skett stora förändringar i byggnaden kan man istället grunda sig på radiatorernas
storlek eller på grundval av empiriska data från tidigare år eller
från jämförbara byggnader.
Varje hyresgäst måste ha tillgång till en kontrollmanual där det är
beskrivet vilka korrigeringar som gjorts och varför. I denna beskrivs
även typ av mätare, radiator och läge (öst, väst, hörn och så vidare).
Ett exempel på hur en kontrollmanual kan se ut finns i bilaga 2.
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Undantag från individuell mätning
Nedanstående byggnader är undantagna kravet att införa individuell
mätning.
Vårdinrättningar och liknande
institutionella
byggnader.
Exempelvis gruppbostäder där en betydande del av byggnadens
golvyta utgörs av gemensamma utrymmen.
Byggnader där särskilda tekniska villkor gör att det blir orimligt
höga kostnader att införa individuell mätning i förhållande till den
tänkta besparingen för konsumenterna.
Byggnader som redan har genomfört så energibesparande åtgärder
vad gäller behovet av att köpa värme, att de förmodade besparingarna genom individuell mätning inte står i proportion till de
kostnader som är förknippade med att installera mätare.
Ett exempel på detta kan vara ett bostadshus, där en stor del av
värmebehovet tillgodoses med solvärme i kombination med
säsongsvärmelagring.
Andra byggnader där särskilda villkor i byggnaden eller denna
byggnadstyp innebär att byggnaden har en mycket låg resursförbrukning. Detta undantag inkluderar till exempel lågenergihus
och produktionsanläggningar, där utnyttjande av spillvärme från
maskiner täcker större delen av värmebehovet.
Byggnader där särskilda tekniska villkor för huset eller byggnadstypen nödvändiggör en betydligt längre installationsperiod än
normalt.
Byggnader där konsumenterna i genomsnitt inte får några ekonomiska fördelar eller där det inte blir någon lönsamhet vid
installation.
Kommunen kan göra ett tidsbegränsat undantag för införandet om
det på grund av exempelvis rådande energipriser inte är ekonomiskt försvarbart.
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Regler för mätinstrument
Värmefördelningsmätare som används som underlag för kostnadsfördelning ska för att få användas typgodkännas av antingen ett
laboratorium som är ackrediterat av Den Danske Akkrediterings- og
Metrologifond (DANAK) eller ett utländskt laboratorium som
ackrediterats enligt DS/EN ISO/IEC 17025. Mätaren ska följa den
europeiska standarden EN 834 eller EN 835, enligt Måleteknisk Direktiv
nr. 07.21-01 Udg. 2 (1999). Vid import av mätare gäller att EU:s
direktiv om mätinstrument, MID, ska uppfyllas.

Betalningsregler
Enligt Benny Mathiesen på ista Danmark är ett vanligt sätt att ta betalt
för värmen att man i förväg räknar ut en ungefärlig årsuppvärmningskostnad och fördelar den till 12 lika stora delbetalningar per år. Dessa
betalningar räknas sedan av mot en årlig slutfaktura. I den danska
hyreslagen, Bekendtgørelse af lov om leje (2010), framgår att vad gäller
slutfakturan för uppvärmning av lägenhet och varmvatten, ska denna
vara hyresgästen tillhanda senast fyra månader efter värmeräkenskapsårets slut. Slutfakturan ska innehålla uppgifter om hyresgästens andel
av de totala kostnaderna för uppvärmning samt om vilka möjligheter
hyresgästen har att motsätta sig debiteringen. Den ska även ange
tidpunkt då slutfakturan kommit till hyresvärden. För att vara giltig
måste slutfakturan innehålla alla dessa punkter. Om hyresgästen inte
skulle få en giltig slutfaktura inom dessa fyra månader behöver inte
denne betala ett eventuellt överskott. Vid en sådan försening kan
hyresgästen även hålla inne med de fortsatta delbetalningarna tills
slutfakturan kommer.
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4 INDIVIDUELL MÄTNING I TYSKLAND
4.1 Förutsättningar
4.1.1 Bostadsmarknad
Allmänt Fastighetsbestånd
Tysklands bostadsbestånd består av totalt 39,3 miljoner bostäder,
bostäder SCB
(2012) och är fördelat på de typer som visas i figur 4.1. Hyrorna bestäms
i stort sett av tillgång och efterfrågan och varierar över landet. Det råder
ofta bostadsbrist i södra Tyskland medans vakanserna på sina håll i
östra Tyskland är ansenliga, Statens bostadskreditnämnd (2009).
Tysklands bostadsbestånd består till 2/3 av hus som är byggda
efter andra världskriget och håller hög standard. Byggtraditionen
aditionen har
sedan länge varit att man bygger massiva hus, dvs. med en stomme av
mursten (olika typer som t.ex. tegelsten,
t
betong, sten etc). En stor del av
fastigheterna ägs av privatpersoner som ofta äger en hyresfastighet
med några hyreslägenheter eller
elle ett litet antal hyresfastigheter och till
stor del bor själva i sina hus och hyr ut de resterande lägenheterna.
lägenheterna
Boverket (2006).

Ägarbostäder 40 %
Privata hyresrätter 49%
Allmännyttiga hyresrätter 6 %
Kooperativ 5 %

Figur 4.1 - Fördelning av antal bostäder i Tyskland efter upplåtelseform år
2006, BBR (2008)

Hyressättningssystem
Hyrorna bestäms i stort sett av tillgång och efterfrågan och varierar
mycket beroende på var i Tyskland man bor. Det finns stora skillnader i
pris mellan och inom städer, liksom beroende på vilken standard
lägenheten har, Boverket (2006).
(2006)
Oftast äger hyresgästen
hyresgästen själv den utrustning som finns i
lägenheten såsom vitvaror, skåp och garderober.
garderober. Denna utrustning
ingår därmed inte i hyran men kan vid separata överenskommelser
mellan ny och tidigare hyresgäst tas över mot en summa pengar.
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I en del fall ingår istället sådan utrustning i hyran. Enligt den tyska
hyreslagstiftningen (Bürgerliches Gesetzbuch), ska den totala hyran för
en lägenhet bestå av dels kallhyra samt driftskostnader som redovisas
för sig, båda dessa kostnader betalas i förskott. Driftkostnaderna kan i
sin tur delas upp enligt figur 4.2.
Kallhyra är den ersättning fastighetsägaren får för själva
upplåtelsen av bostaden. Den ska täcka underhåll och fastighetsägarens
avkastning av investeringen. Driftkostnader är den del av hyran som
ska täcka kostnaderna för driften av fastigheten och den egna
lägenheten. Dessa kostnader betalas i förskott uppdelat på 12
överenskomna delbetalningar och avräknas en gång om året. Här ger
den tyska hyreslagstiftningen konsumenten en stark ställning då
hyresvärden på denna del vid förfrågan måste kunna visa hyresgästerna de verkliga kostnader som uppstått. Fastighetsägaren får
heller inte göra någon vinst på denna del. Driftskostnaden kan i sin tur
delas upp i varma och kalla driftskostnader. Till de varma driftskostnaderna hör kostnaderna för uppvärmning och varmvatten. Till de
kalla driftskostnaderna hör alla de kostnader utöver uppvärmning och
varmvatten som behövs för att kunna driva fastigheten. Exempel på
sådana kostnader är fastighetsavgifter, vatten- och avloppsavgifter,
sophantering, fastighetsskötsel, tvättstuga mm. De kalla och varma
driftskostnaderna delas sedan upp i fasta och rörliga delar där de
rörliga delarna fördelas över antingen antal personer, bostadsarea,
förbrukning eller lika mycket per lägenhet. Kostnader för elleverans
betalas direkt till elleverantör på samma sätt som i Sverige.

Figur 4.2 - Hyrans uppbyggnad i Tyskland, Boverket (2006)
För att inte fastighetsägare ska kunna ta ut oskäliga hyror finns i varje
större stad och kommun ett system kallat hyresspegel där man jämför
(kall) hyror på lägenheter med olika standard, storlek, läge mm. Denna
sammanställning bestämmer vad som är skäliga hyror i området och
sätter en gräns för vilken nivå de lokala hyrorna inte får överstiga.
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När en ny hyresgäst och fastighetsägare kommit överens om hyrespris
och att driftkostnadsnivån är rimlig tecknas ett hyreskontrakt som är
personligt och inte kan överlåtas på någon annan.

4.1.2 Geografi och klimat
Tyskland har ca 81 miljoner invånare. Landet ligger i Centraleuropa och
gränsar I nordväst mot Danmark och har i norr sin havsgräns mot
Sverige. Tyskland är ett stort land med mycket varierande terräng som
består av lågland i norr, högland i de centrala delarna och Bayerska
Alperna i söder. Landets lägsta punkt ligger 3,54 m under havsnivån
och dess högsta punkt 2 963 meter över havet, Central intelligence
Agency (2012). Då landet är förhållandevis stort varierar klimatet
beroende på var någonstans man befinner sig. Under januari som är
den kallaste månaden ligger medeltemperaturen på 1,5°C i norr och -2 i
söder. Att det är varmare i norr kan bero på närheten till östersjön som
har en värmande effekt under vintern samt att Alperna ligger i söder.
Under sommarhalvåret vänder förhållandet mellan norr och söder och i
juni som är den varmaste månaden ligger medeltemperaturen i norr på
mellan 16 och 18°C och i söder ligger den på runt 20°C. WeatherOnline
(2012), Gordeeva (2012). Tyskland har i medeltal 3 239 graddagar per
år, Eurostat (2012).

4.1.3 Energianvändning och energimarknad
Figur 4.3 visar den slutliga energianvändningen per sektor år 2010. Här
kan man se att bostadssektorn står för 29%. Vad gäller uppvärmningssätt kan man ur figur 4.4 utläsa att år 2005 var gas och olja helt
dominerande.
Redan år 1976 infördes lagen om energieffektivitet och 1981
infördes förordningen om konsumtionsbaserad debitering av värme
och varmvattenkostnader. År 2007 gick 75% av den slutliga energianvändningen i bostäder till uppvärmning och 12% till varmvatten,
Scharp M. (ed. 2008).
I de flesta fall när man använder sig av centralvärme men inte då
man använder sig av energieffektiviseringsentreprenörer (ESCO1)
betalar hyresgästen för sin värmeförbrukning direkt till hyresvärden
enligt förordningen om individuell mätning och debitering, kostnaden
baseras då dels på golvyta och dels på förbrukning. I de fall lägenheten
värms upp individuellt (decentraliserad uppvärmning) med till
exempel gas, el eller kol betalar man för all levererad energi direkt till
energiproducenten utan att fördela någon del av kostnaden på golvytan, Vogler (2012).
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ESCO = Energy Service Company. Amerikansk term för entreprenadbolag som arbetar med
energitjänster, Statens energimyndighet
energimyndighe (2006).
1

Bostad 29 %
Service 15 %
Transport 28 %
Industri 28 %

Figur 4.3 - Slutligg energianvändning i Tyskland per sektor 2010, Eurostat (2)
(2012)

Fjärrvärme 5 %
El 3 %
Kol 1 %
Olja 26 %
Gas 33 %
Övrigt 7 %

Figur 4.4 – Uppvärmningssätt för hela det tyska bostadsbeståndet 2005,
2005
Scharp M. (ed. 2008)
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4.2 Individuell mätning av värme i Tyskland
4.2.1 Allmänt
Från mitten på 1800-talet till början på 1900-talet värmdes alla lägenheter upp individuellt med kakelugnar. Under 1920-talet gjorde centralvärmen sitt intåg i Europa, och kakelugnen förlorade sin primära
funktion (Larsson, 1979). Redan vid denna övergång började man i
Tyskland använda sig av individuell mätning och debitering av värme.
Detta var naturligt eftersom man tidigare på sätt och vis redan använt
sig av individuell debitering, då man betalade för bränslet till sina egna
kaminer själv. Oljekriserna under 1970-talet, stigande energikostnader
och rädsla för en bristfällig och sårbar energiförsörjning ledde till att
man 1981 införde lagkrav på att mäta förbrukningen individuellt.
I Tyskland använder man sig enbart av mätning av tillförd värme
då komfortmätning enligt lag inte räknas som en godkänd mätmetod.
Den absolut vanligaste mätmetoden man använder sig av är
radiatormätning som står för ca 85% jämfört med flödesmätning som
står för resterande 15%, Zuhse (2012).
Enligt lag fördelar man den totala uppvärmningskostnaden till
mellan 50 och 70% baserat på den uppmätta förbrukningen och
resterande del, 30-50% på boytan (i flera svenska rapporter nämns
istället siffrorna 30-70% som bas för fördelning, men det stämmer alltså
inte). De problem mätning av tillförd värme för med sig, bland annat
med avseende på lägenheters olika värmebehov, dämpas en del av att
inte hela värmekostnaden fördelas över uppmätt förbrukning, utan en
del fördelas på boytan. Trots detta kan uppvärmningskostnaden på
grund av lägenheters olika uppvärmningsbehov skilja stort mellan
likartade lägenheter. Detta är något man antingen som hyresvärd
kompenserar genom att korrigera kallhyran, eller vad som är mer
vanligt, att man som hyresgäst tar hänsyn till lägenheters olika
värmebehov när man ska hyra eller köpa en lägenhet. Man är medveten
att exempelvis en hörnlägenhet har ett större värmebehov och
därigenom högre upp-värmningskostnad än en lägenhet i mitten av en
fastighet. En fördel för fastighetsägaren med detta system där
driftskostnaderna är separerad från kallhyran är att förändringar av
värme- vatten- och andra driftskostnader inte påverkar vid sättning av
kallhyran. Dessa förändringar regleras istället i de årliga
driftskostnadsavräkningarna.
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4.2.2 Lagar och regleringar
Allmänt
Förbrukningen av värme, kall- och varmvatten måste registreras.
Enligt lagen ska man använda sig av beprövad teknik vid
förbrukningsmätning. Detta innebär i praktiken att mätare väljs utifrån
vilka som är certifierade av ackrediterade företag eller organisationer i
enlighet med gällande normer. Exempelvis EN834 och EN835 för
mätare av radiatortyp.

Mätning av värme
År 1981 kom en lag som gjorde gällande att man efter övergångsperioden till 1984 måste kunna redovisa förbrukningen av värme samt
varm- och kallvatten för varje enskild lägenhet separat. Nedan ges
exempel på vad nuvarande lagstiftning säger inom detta område.
För att registrera värmefördelningen ska godkända flödesmätare
eller radiatormätare användas.
Minst 50% och maximalt 70% av uppvärmningskostnaden ska
fördelas på de boende baserat på den uppmätta förbrukningen.
Resterande del ska fördelas baserat på golvyta. Det är upp till
fastighetsägaren att bestämma vilken fördelning inom detta intervall som ska användas.
I alla hyresbostäder som inte värms upp av rumsplacerade separata
eldstäder, måste det värmesystem som installerats klara av att
leverera en viss minimal rumstemperatur inom en bestämd tid. Det
finns dock inget krav om att bostaden måste hålla en viss minimal
temperatur, utan det är upp till hyresgästen att bestämma vilken
temperatur denne vill ha.
Enligt lagen måste alla radiatorer i bostaden vara utrustade med
termostatventiler så att de boende kan styra sin värmeförbrukning.
Om det inte finns individuell mätning får hyresgästen reducera de
varma driftskostnaderna med 15 procent. Om det inte finns någon
redovisning av de verkliga driftskostnaderna senast ett år efter det
aktuella årets utgång, har hyresgästen rätt att kräva tillbaka alla de
redan betalda driftkostnaderna. Boverket (2006)
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5 INDIVIDUELL MÄTNING I SVERIGE
5.1 Förutsättningar
5.1.1 Bostadsmarknad
Totalt finns det 4,5 miljoner bostäder
b
i Sverige. Fördelningen av dessa
visas i figur 5.1. Mer än hälften av alla bostäder, närmare bestämt 2,5
miljoner, består av lägenheter
lägen
i flerbostadshus. I figur 5.2 kan man se att
bostadsrätter är den vanligaste enskilda upplåtelseformen följt av
privata hyresrätter samt allmännyttiga hyresrätter.
hyresrätter Drygt 27 000 av
Sveriges hyreslägenheter var outhyrda i september 2011, vilket var 1,9
procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus.
flerbostadshus

Bostadsrätter 22 %
Hyresrätter 37 %
Ägarbostäder 41 %

Figur 5.1 - Fördelning av totalt antal bostäder i Sverige efter upplåtelseform
2010, SCB (2012)

Allmännyttiga hyresrätter30 %
Privata m fl hyresrätter 33 %
Bostadsrätter 37 %

Figur 5.2 - Fördelning av antal lägenheter i flerbostadshus i Sverige efter
upplåtelseform år 2010,
2010 SCB (2012)
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5.1.2 Geografi och klimat
Sverige är Europas tredje största land och har en befolkning på 9, 4
miljoner invånare. På grund av dess storlek varierar terrängen och
klimatet stort, i norr finns mycket berg och söder består av lågland med
mycket åkrar. Medeltemperaturen för juli som är den varmaste
månaden är i Kiruna 12,8°C och i Malmö 16,8°C. Medeltemperatur för
januari som är den kallaste månaden är i Kiruna -16°C och i Malmö
-0,2°C, Svenska Institutet (2012). Av de undersökta länderna är Sverige
det land som ligger längst norrut. Detta gör att vi även har det svalaste
klimatet. Det blir tydligt då vi ser till antalet graddagar som Sverige i
medeltal har, vilket är 5 444 per år, Eurostat (2012) vilket är betydligt
fler än både Danmark (3 503) och Tyskland (3 239). Detta innebär att
man i Sverige har ett uppvärmningsbehov som är ca 67% större än
dessa länder vid uppvärmning av likvärdiga bostäder.

5.1.3 Energianvändning och energimarknad
Figur 5.3 visar att av den slutliga energianvändningen går 22% till
bostadssektorn. Vad gäller uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus är fjärrvärme det helt dominerande uppvärmningssättet med 93%
vilket visas i figur 5.4. Av Sveriges slutliga energianvändning 2011 går
ca 40% till bostads- och servicesektorn. Av dessa går 60% till uppvärmning och varmvatten, Statens energimyndighet (2011). En ganska
hög siffra jämfört med andra europeiska länder. Detta beror framför allt
på det kalla klimat som råder i Sverige.
Sverige har och har haft flera bidrag för att påskynda energieffektiviseringen av bostäder. Bland andra bidrag för byte till solvärme,
energieffektiva fönster, uppvärmningssystem baserade på biobränsle
med flera. I Sverige var man även tidiga att införa energieffektivitetskrav för nya byggnader.
I en jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och
Tyskland, gjord av Boverket, dras slutsatsen att det inte har kunnat
påvisas att något annat land av de undersökta skulle ha skarpare
energikrav vid nybyggnad, än Sverige. Snarare tvärtom, Boverket
(2012).
I Sverige har vi under lång tid haft förhållandevis låga energipriser jämfört med andra länder vilket försvagat incitamentet att vinna
ekonomiskt på införande av individuell mätning.
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Bostad 22 %
Service 14 %
Transport 25 %
Industri 37 %
Jord- skogsbruk 2 %

Figur 5.3 - Slutlig energianvändning per sektor i Sverige år 2010,, Eurostat (2)
(2012)

Fjärrvärme 93 %
El 4 %
Olja 1 %
Övrigt 2 %

Figur 5.4 - Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i
flerbostadshus i Sverige år 2010, SCB (2012)
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5.2 Individuell mätning av värme i Sverige
När man i Tyskland vid övergången till centralvärme på 1920-talet
införde individuell mätning och debitering, infördes i Sverige istället
två olika debiteringssystem som kallas inkluderings- och exkluderingssystem, Fritjof (1951), Zetterberg (1969). Med exkluderingssystemet
kompenserade man fastighetsägarna för bränslekostnaderna genom ett
bränsletillägg . Tillägget baserades på den årliga faktiska kostnaden för
att värma upp hela huset. Denna kostnad delades sedan upp mellan
lägenheterna baserat på boytan. Med inkluderingssystemet baserades
kostnaden istället på en genomsnittsanvändning för det specifika huset
under en längre tid. Denna kostnad inkluderade man i hyran och detta
system är det som blivit vanligast.
Mellan 1950 och 1970 erbjöd staten förmånliga lån för att mäta den
individuella förbrukningen. Det installerades då mätare för att mäta
varmvattenförbrukning och radiatormätare (avdunstningsmätare) för
att mäta värmeförbrukning i ca 200 000 lägenheter i Sverige. När dessa
förmånliga låneerbjudanden upphörde, 1959 för värmemätare och 1964
för varmvattenmätare, upphörde även installationerna. Då kostnaden
för att läsa av mätarna var höga i jämförelse med energipriset upphörde
ganska snart även mätningarna, Berndtsson (2005)
I Sverige finns i dagsläget ingen lag som reglerar individuell
mätning och debitering. Det är därför upp till fastighetsägaren att
avgöra om man vill införa detta eller ej. Då det heller inte finns någon
reglering alls på nationell nivå är det även upp till fastighetsägaren att i
samråd med den lokala hyresgästföreningen besluta om vilken typ av
mätning man ska använda, hur den ska gå till samt hur man ska fördela
och debitera.
Den vanligaste typen av mätning i Sverige är komfortmätning där
man mäter och debiterar efter temperaturen på rumsluften i lägenheten.
Ett antal anledningar till att denna metod är vanligast kan vara att det
innebär en förhållandevis liten investeringskostnad samtidigt som det
är lättare att installera jämfört med radiator- eller flödesmätning.
Speciellt i äldre bebyggelse där framförallt mätning med flödesmätare
kan bli både kostsamt och tekniskt komplicerat om det finns flera
värmestammar till samma lägenhet. Bland de svenska fastighetsägarna
som använder radiator- eller flödesmätning är det vanligast att man på
något sätt kompenserar åtminstone för lägenhetens placering i
byggnaden.
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6 SLUTSATSER
En stor del av hyresfastigheterna på den tyska marknaden ägs av
privatpersoner som ofta äger ett mindre antal fastigheter eller en
enstaka fastighet. I Danmark och Sverige är det vanligare med större
bostadsföretag. Detta skulle kunna vara en fördel för de svenska
fastighetsägarna i avseende på investeringskostnaden då man kan göra
större upphandlingar och få ett bättre pris per lägenhet.
Hyressättningssystemen skiljer sig åt en del mellan de undersökta länderna. Framförallt det tyska systemet med kallhyra, vilket gör
det lätt för både fastighetsägare och hyresgäster att se vad man betalar
för. Detta system har gjort en övergång till individuell mätning
förhållandevis okomplicerad. Sveriges system där värmen är inkluderad i hyran kan göra det svårt att bestämma till hur stor del
grundhyran ska sänkas då värmekostnaden skall debiteras separat.
Vad gäller energiprestandan i fastigheterna, har alla tre länder
ett jämförbart bostadsbestånd med förhållandevis stor andel
välisolerade fastigheter. Då det finns teknik som passar både äldre
bebyggelse (radiatormätning) och system som lämpar sig bättre vid
nybyggnad (flödesmätning) är alla länderna ur detta avseende lika väl
förberedda.
Klimatet i både Tyskland och Danmark är betydligt mildare än
det Svenska klimatet. Detta gör att om vi i Sverige skulle uppnå samma
procentuella energibesparing som de andra länderna, skulle besparingen i absoluta tal (kWh) bli desto större.
I både Tyskland och Danmark har energibesparingen lett till en
betydande minskning av koldioxidutsläpp. I Sverige skulle man bara
kunna tillgodoräkna sig en mycket liten minskning av dessa utsläpp
eftersom en betydande del av uppvärmningsenergin kommer från
fjärrvärme.
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Vad gäller de tyska och danska lagbaserade regleringarna har länderna
både många likheter och en del skillnader sinsemellan. I båda länderna
är den enda tillåtna mätmetoden mätning av tillförd värme. Man ska i
båda länderna använda sig av på förhand godkända mätare. I Tyskland
kompenserar man inte vid mätningen för exempelvis lägenhetens läge i
en fastighet, vilket man gör i Danmark. Undantag från kravet att införa
individuell mätning och debitering finns i båda länderna. Det kanske
mest betydande är att det ska vara ekonomiskt försvarbart att införa
systemet vad gäller investering och drift kontra besparingspotential.
I de undersökta länderna fungerar systemet med individuell
mätning och debitering på ett bra och allmänt accepterat sätt. Man ser
det inte som något negativt att värmen skall debiteras efter förbrukning.
Det har varit svårt att få fram några siffror på energipriser för
uppvärmning länderna emellan då man använder sig av många olika
uppvärmningssätt, det som nämns är att de danska energipriserna är
högre än de svenska. Detta gör att incitamentet att vinna ekonomiskt på
ett införande blir mindre i Sverige.
Vad gäller bostadsbyggande går vi hela tiden mot bättre
isoleringsstandarder. Ändå finns det energi att spara på individuell
mätning. Den allmänna uppfattningen är att man uppnår störst skillnad
i äldre bostäder som har en hög värmeförbrukning, men även vid
välisolerade hus kan ett slösaktigt beteende med till exempel
okynnesvädring orsaka onödiga energiförluster.
Både i Tyskland och Danmark avräknas värmeförbrukningen i
de flesta fall enbart en gång per år. Enligt Benny Mathiesen på ista ser
man dock både i Danmark och i en del andra länder att en övergång till
kvartalsvis samt även månadsvis avräkning är på ingång. Att få en
återkoppling av vilken förbrukning man haft redan efter varje månad
skulle kunna ha ytterligare en positiv effekt på energibesparingen.
Även möjligheten att se sin förbrukning på en webbsida eller i en app
skulle kunna ha en sådan effekt.
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Jag anser att man för att få störst energibesparing i första hand bör satsa
på värmemängdsmätning där det är möjligt, då denna metod mäter den
verkliga energiförbrukningen i lägenheten på ett noggrant sätt. I andra
hand bör man använda sig av radiatormätning som också mäter
förbrukningsrelaterad energiförbrukning men inte lika exakt. Komfortmätning bör användas som ett sista alternativ då denna metod inte tar
hänsyn till den faktiska energianvändningen på samma sätt som
mätning av tillförd energi.
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
Andra länder som skulle vara intressanta att studera med avseende på
individuell mätning och debitering är bland andra Nederländerna. Där
har man inte någon tvingande lagstiftning vad gäller införandet, men
man har ändå en hög andel användare av systemet. År 2011 var det
endast ca 28% som inte använder sig av individuell mätning av värme
Tribler (2012). Här ligger bestämmanderätten till stor del på hyresgästerna, där en tillräckligt stor andel hyresgäster kan besluta om systemet ska införas i en fastighet eller ej, Mathiesen (2012).
Ett annat intressant land är Schweiz där det är lagstiftat och
man även har avancerade regler för olika korrigeringar vad gäller exempelvis kompensation för utsatt läge.
Det vore intressant med en mer ekonomiskt inriktad jämförelse
av investeringskostnader och energibesparing i olika fall.
Ytterligare ett förslag på fortsatt studie kan vara att se vilka
skillnader i energibesparing man gör vid införande av individuell
mätning och debitering i äldre dåligt isolerade byggnader jämfört med
nya välisolerade.

37

Examensarbete: INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME I FLERBOSTADSHUS

38

8 REFERENSER
8.1 Böcker och publikationer
BBR (2008). Housing and real estate markets in Germany 2006. BBR-Online
publication, No. 8/2008. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,
Bau und Stadtentwicklung
Berndtsson L. (1999). Utredning angående erfarenheter av individuell
mätning av värme och varmvatten i svenska flerbostadshus, Statens
energimyndighet, ER 24:1999, (ISSN 1403-1892)
Berndtsson, L. (2003). Individuell värmemätning i flerbostadshus- en
lägesrapport, Energimyndigheten, Eskilstuna, (projektnummer: P118352)
Berndtsson, L. (2005). Individuell mätning av värme och varmvatten i
lägenheter, Boverket, (projekt 22101/311/5111)
Boverket (2006). Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i
Tyskland- författningar, tekniker och erfarenheter, Karlskrona, (ISBN 917147-945-7)
Boverket (2012). Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och
Tyskland, PM, (Diarienummer 1271-5280/2011)
Bundesministeriums der Justiz (1981). Verordnung über die
verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten
Erhvervsfremme Styrelsen (1999). Måleteknisk Direktiv nr. 07.21-01
Utgåva 2, 6 maj 1999
Erhvervsfremme Styrelsen (1997). Bekendtgørelse nr. 70
Engberg, Lars A. Research paper no. 6/00 Social housing in Denmark,
Research papers from the Departement of Social Sciences, Roskilde
University
E.V.V.E. (1998). Guidelines Part 1 (ISBN 3-923420-15-3)
Fritjof, L. (1951). Rättsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst
C.W.K.Gleerup, Lund.

39

Examensarbete: INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME I FLERBOSTADSHUS

Kristensen H.(2007). Housing in Denmark, Centre for Housing and
Welfare – Realdania Research, ISBN: 978-87-7296-246-7
Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2009). Denmark – an overview,
Factsheet Denmark (ISBN 978-87-7087-131-0)
Siggelsten, S. (2010). Individuell mätning och debitering av
energianvändning i flerbostadshus. Avdelningen för byggproduktion,
Lunds universitet
Socialministeriet (2010). Bekendtgørelse af lov om leje. Kapitel VII
SCB (2012). Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012, (ISBN 978-91-6181560-9)
Sikkerhedsstyrelsen (2003). Bekendtgørelse nr. 1137
Sikkerhedsstyrelsen (2008). Bekendtgørelse nr. 810
Sikkerhedsstyrelsen (2010). Bekendtgørelse nr. 350
Scharp M. (ed. 2008). BewareE Country Reports Europé 20080923 part 1
Statens bostadskreditnämnd (2009). Bostadsmarknaden i Tyskland Statliga och delstatliga finansiella åtgärder mm,
Statens energimyndighet (2006) Energy Performance Contracting - En
vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter.
Statens energimyndighet (2011). Energiläget 2011, ET 2011:42,
(ISSN 1403-1892)
Socialministeriet (2006) Den almene boligsektors fremtid, andra utgåvan,
(ISBN-13: 978-87-7546-510-1)
Tenggren, P. (2003). ”Ekonomisk besparing vid fördelningsmätning”,
Examensarbete vid avd för byggnadsekonomi, Lunds Tekniska
Högskola, Lund.
Zetterberg, H. (1969). Hyresregleringen; Fjärde omarbetade upplagan. P A
Nordstedt & Söners förlag, Stockholm

40

8.2 Hemsidor
CECODHAS (2012). Country profiles; Denmark, www.housingeurope.eu
(2012-05-07)
CECODHAS (2) (2012). www.cecodhas.org, (2012-04-27)
Central intelligence Agency (2012) The world factbook (ISSN 1553-8133),
www.cia.gov, (2012-05-02)
Energimyndigheten (2010). Energianvändning per sektor,
www.energikunskap.se (2012-05-06)
Eurostat (2012). Heating degree-days, epp.eurostat.ec.europa.eu (2012-0505)
Eurostat (2) (2012). Final energy consumption, by sector
epp.eurostat.ec.europa.eu (2012-05-08)
Gordeeva T. (2012). Climate in Germany, www.germanculture.com
(2012-05-15)
Svenska Institutet (2012). Sweden in brief, www.sweden.se (2012-05-06)
WeatherOnline Ltd. - Meteorological Services (2012 ). Germany,
www.weatheronline.co.uk (2012-05-06)

8.3 Mejl samt muntlig information
Huusom J. (2012). ista Danmark A/S (muntlig information)
Vogler, I. (2012). GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e. V., Tyskland, (mejlkontakt)
Mathiesen B. (2012). ista Danmark A/S (muntlig information)
Tribler H. (2012). ista Danmark A/S, (muntlig information)
Zuhse H. (2012). Deutscher Mieterbund e. V., Tyskland, (mejlkontakt)

41

Examensarbete: INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME I FLERBOSTADSHUS

42

Bilaga 1
EXEMPEL PÅ UPPNÅDDA BESPARINGAR VID
GENOMFÖRDA STUDIER OCH PROJEKT

B1.1

Examensarbete: INDIVIDUELL MÄTNING AV VÄRME I FLERBOSTADSHUS

B1.2

Bilaga 2
EXEMPEL PÅ KONTROLLMANUAL

B2.1

