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Varsamhet på undantag? 
- en undersökning av det svenska energideklarationssystemets påverkan på 
äldre bebyggelses karaktärsbärande värden.  
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Sammanfattning 
Med bakgrund av EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda, 
vars syfte är att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader inom EU, 
infördes i Sverige 2006 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 
En energideklaration innehåller uppgifter om en byggnads årliga energi-
förbrukning för uppvärmning, ventilation och övriga tekniska installationer. 
Ställt i förhållande till byggnadens uppvärmda yta ger detta byggnadens 
energiprestanda. Om energiprestandan på ett kostnadseffektivt sätt går att 
förbättra skall energideklarationen även innehålla förslag på sådana förbättringar.  
Samtidigt säger regelverket att åtgärdsförslag som riskerar att skada byggnaders 
kulturvärden inte får lämnas. Inom kulturmiljövårdssektorn har röster höjts för 
att uppmärksamma energideklarationssystemets bristande kompatibilitet med 
äldre byggnader. Vetenskapliga belägg för vilka effekter energideklarations-
systemet faktiskt har på det bebyggda kulturarvet saknas dock i dagsläget, vilket 
är den bakomliggande anledningen till behovet av denna undersökning.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka eventuella risker det svenska 
energideklarationssystemet medför för äldre bebyggelses kulturvärden.  
För genomförandet av undersökningen har en värderingsmetod för att bedöma 
riskgraden i systemets olika åtgärdsförslag tagits fram. Metoden utgår från 
begreppet karaktärsbärande värden och den teoretiska utgångspunkten att såväl 
gällande lagstiftning för ändring av byggnader som den svenska kulturmiljö-
vårdens målsättningar bör uppfyllas om byggnadens karaktärsbärande värden 
identifieras, respekteras och bevaras. Åtgärdsförslagen har klassificerats efter om 
de medför Hög, Viss eller Låg risk för att en byggnads karaktärsbärande värden 
påverkas på ett sådant sätt att dess visuella helhetsverkan störs och/eller att dess 
förmåga att förmedla sin historia förhindras. Undersökningen har utförts på 
statistik som hämtats från Boverkets energideklarationsregister, databasen 
Gripen, och omfattar samtliga godkända energideklarationer för en- och 
tvåfamiljshus samt flerbostadshus under 2012.  
 
Resultatet av undersökning visar, bland annat, att det inte finns procentuellt 
påtagliga skillnader mellan åtgärdsförslagens omfattning och typ i förhållande till 
byggnadernas nybyggnadsår. Detta till trots går det med den värderingsmetod 
som använts för undersökningen inte att utesluta att energideklarationssystemet 
utgör en viss risk för äldre bebyggelses karaktärsbärande värden. Den slutsatsen 
baserar sig dels på att det för en betydande mängd äldre byggnader lämnas 
åtgärdsförslag som medför Hög risk, även om förekomsten av sådana förslag 
procentuellt sett är begränsad i förhållande till övriga riskgrupper. Dels tyder 
resultaten på att anledningen till denna låga procentandel snarare är att 
åtgärderna inte anses kostnadseffektiva än att de oberoende energiexperterna 
motiverar sina beslut på antikvariska ställningstaganden.   
 
Uppsatsen ger dessutom förslag på förändringar av energideklarationssystemet, 
samt på vidare forskning i ämnet.  
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1. Inledning 
I en tid då begreppet hållbar utveckling står högt på den politiska agendan är 
energieffektivisering ett av de mest centrala och grundläggande verktygen för att 
uppnå nationellt och internationellt uppsatta miljömål. I ett globalt perspektiv kan i 
dagsläget 40 procent av den totala energianvändningen kopplas till våra byggnader, 
vilket föranlett ett EU-direktiv som ställer krav på medlemsstaterna att kartlägga det 
befintliga byggnadsbeståndets energiprestanda. En del av Sveriges genomförande av 
direktivet är systemet med energideklarationer, där förslag på åtgärder som kan 
minska byggnadens energianvändning ges. Samtidigt säger regelverket att hänsyn 
måste tas till kulturhistoriska värden i bebyggelsen, vilket väcker frågan om hur 
energideklarationssystemets avvägning mellan att spara energi och bevara 
kulturvärden fungerar i praktiken.   
 

 
1.1 Bakgrund  
Sedan energideklarationssystemet infördes 2006 har det succesivt utvecklats och 
förändrats. Från och med årsskiftet 2008/2009 skall såväl en- och tvåfamiljshus som 
flerbostadshus som hyrs ut eller säljs vara energideklarerade. Efter en lagändring 1 juli 
2012 skall dessutom byggnadens uppmätta energiprestanda tydligt redovisas i 
annonser vid försäljning eller uthyrning så att en presumtiv hyresgäst eller köpare i ett 
tidigt skede kan väga in byggnadens energiförbrukning i sitt beslutsfattande. En 
annan, för kulturmiljövården avgörande skillnad i den nya lagstiftningen är att en 
byggnad skall energideklareras, oavsett dess kulturvärden, och oavsett om den är 
byggnadsminnesförklarad eller inte. Innan lagändringen var byggnadsminnen 
undantagna skyldigheten att energideklareras, ett undantag som även kunde göras om 
de oberoende energiexperter som i Sverige utför energideklarationer gjorde 
bedömningen att byggnaden hade särskilda kulturhistoriska värden (se vidare kapitel 
2). 
 
Inom kulturvårdssektorn har sedan tidigare röster höjts för att uppmärksamma de 
risker energideklarationssystemet medför för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
vilka intensifierats till följd av den förändrade lagstiftningen. I augusti 2012 hölls en 
workshop på initiativ av Riksantikvarieämbetet, där representanter från bland annat 
Boverket, Energimyndigheten, Högskolan på Gotland, Statens fastighetsverk och 
EU-projektet Co2olBricks deltog. I en rapport från workshopen anses problematiken 
bottna i att energideklarationssystemets gränsvärden för byggnadsdelar och 
energiprestanda är anpassade efter moderna material och moderna byggtekniker. Om 
de förslag på åtgärder som lämnas i energideklarationer faktiskt utförs av 
fastighetsägarna finns därmed en hypotetisk risk att äldre byggnaders historiska 
värden skadas. Vid workshopen diskuterades bland annat de oberoende experternas 
antikvariska kompetens, och en frågeställning för vidare utredning som identifierades 
var huruvida energideklarationssystemets effekter i relation till varsamhetskraven i den 
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kulturhistoriska bebyggelsen går att undersöka närmare.1   
Samtidigt menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i en rapport från 
samma år att riksdagens mål att halvera energianvändningen till 2050 inte kommer 
kunna uppnås eftersom de restriktioner som ges i byggreglerna avseende kulturella 
och arkitektoniska värden förhindrar energieffektivisering i den befintliga 
bebyggelsen2. Här finns alltså en uppenbar risk för intressekonflikt mellan kraven på 
energieffektivisering och kraven på bevarandet av det bebyggda kulturarvet. 
Därtill bör man beakta risken i att undanta äldre bebyggelse från skyldigheten att 
energideklareras på det vis den tidigare lagstiftningen gav möjlighet till. 
Om byggnader i denna kategori helt saknar referensvärden är det inte osannolikt att 
de i förlängningen blir oattraktiva på bostadsmarknaden. En sådan byggnad löper risk 
att fortsatt inte brukas. Just det kontinuerliga brukandet lyfts ofta fram som en 
förutsättning för att över huvud taget kunna bevara kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, varför det inte helt självklart bör ses som ett självändamål för 
kulturmiljövården att dessa byggnader undantas från skyldigheten att 
energideklareras, utan kanske snarare tvärtom.  
 
Det faktum att byggnadsminnen efter lagändringen skall energideklareras behöver 
nödvändigtvis inte medföra en påtaglig risk för dessa byggnaders kulturvärden. 
Eftersom åtgärdsförslagen i energideklarationerna endast är rekommendationer 
uppstår den verkliga risken först om fastighetsägaren väljer att utföra dem. 
Byggnadsminnen skyddas enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) och 
ändringar av sådana byggnader är tillståndspliktiga. Detta medför i praktiken att 
energibesparande åtgärder på byggnadsminnen måste godkännas av Länsstyrelsen. 
Byggnadsminnen utgör dock inte mer än en knapp halv promille av Sveriges totala 
byggnadsbestånd 3 , och ändringar av stora delar av landets bebyggda kulturarv 
regleras därför endast av de övergripande bestämmelser som finns i plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL). Även om vissa energieffektiviseringsåtgärder kan vara 
bygglovspliktiga lämnar detta ett större utrymme för fastighetsägaren att utföra 
ändringar som skadar byggnadens kulturvärden. Beslut om bygglov tas dessutom på 
kommunal nivå. I den tidigare nämnda rapporten från Riksantikvarieämbetet uttrycks 
en oro över bristen på antikvarisk medverkan vid bygglovsärenden, vilken grundar sig 
i det faktum att endast 27 % av landets kommuner uppges ha tillgång till antikvarisk 
kompetens.4  
 
I frågan om energideklarationssystemets påverkan på det bebyggda kulturarvet som 
inte skyddas av KML vilar därför ett stort ansvar på de oberoende energiexperterna, 
som enligt den nya lagtexten inte får lämna åtgärdsförslag som riskerar att skada 
byggnadens värden ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. En naturlig följdfråga är om denna hänsyn tas i praktiken, eller om 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Riksantikvarieämbetet. Varsam energieffektivisering – Workshop, Visby 23-24 augusti 2012. RAÄ 2012. 
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/01/Varsam-energieffektivisering.pdf (Hämtad 2013-04-12)  
 

2 Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse – Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. Stockholm: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012, s. 29.   
 

3 År 2010 fanns det enligt SCB 7 145 000 byggnader i landet, och enligt RAÄ fanns det 2012 över 2000 
byggnadsminnen och cirka 260 statliga byggnadsminnen.    

4!Riksantikvarieämbetet. Varsam energieffektivisering – Workshop, Visby 23-24 augusti 2012. RAÄ 2012. ss. 7-8. 
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/01/Varsam-energieffektivisering.pdf (Hämtad 2013-04-12)  
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energideklarationssystemets gränsvärden för energiprestanda leder till att det för 
byggnader med äldre material- och konstruktionstyper lämnas ovarsamma åtgärds-
förslag som i förlängningen riskerar att förvanska landets byggnadsbestånd?  
En kartläggning av det svenska energideklarationssystemets eventuella risker för 
byggnaders kulturvärden saknas i dagsläget, vilket är den bakomliggande 
anledningen till denna undersökning.  
 
  
1.2 Syfte, mål och målgrupp  
 

Syftet med undersökningen är att klarlägga vilka åtgärdsförslag som de facto lämnas i 
svenska energideklarationer, om det går att urskilja skillnader i åtgärdsförslagens 
omfattning och karaktär beroende på om de rör äldre respektive modernare 
bebyggelse, samt om dessa åtgärdsförslag riskerar att påverka de värden lagen 
påbjuder hänsyn till, och som i denna uppsats ges den sammanfattande benämningen 
karaktärsbärande värden.  
 
Målet med uppsatsen är att undersökningen skall kunna ligga till grund för en 
konsekvensanalys av det svenska energideklarationssystemets och den förändrade 
lagstiftningens påverkan på och kompatibilitet med äldre bebyggelse.  
 
Målgruppen för uppsatsen är i första hand de yrkesgrupper som aktivt arbetar med 
energideklarationer och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
exempelvis de oberoende energiexperterna samt deltagare i de forskningsprojekt som 
presenteras närmare i 1.4 Forskningsläge. Naturliga adressater är även Boverket och 
Riksantikvarieämbetet, som är de myndigheter som har det övergripande ansvaret för 
det svenska energideklarationssystemet respektive det svenska kulturarvet.  
Resultaten av undersökningen, men även metoden för riskbedömning, bör dessutom 
vara av intresse för personer som rent allmänt arbetar med frågor gällande 
energibesparingar eller ändringar i bebyggelse, exempelvis politiker, och då inte minst 
på kommunal nivå där byggnadsnämnderna har ansvaret för att plan- och bygglagens 
varsamhetskrav efterlevs.  
 
 
1.3 Frågeställningar  
 

- Vilka åtgärdsförslag lämnas i svenska energideklarationer? 
 

- Utgör dessa åtgärdsförslag, och därmed energideklarationssystemet 
som sådant, en risk för äldre bebyggelses karaktärsbärande värden? 

 
- Har den förändrade lagstiftningen påverkat vilka åtgärdsförslag som 

lämnas och/eller dess risk för äldre bebyggelses karaktärsbärande 
värden? 
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1.4 Forskningsläge  
Energideklarationer är som nämnts en relativt nyuppkommen företeelse, och således 
är kunskapsunderlaget beträffande såväl energideklarationssystemets utfall i sin helhet 
som dess inverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse begränsat. 
Boverket utförde 2009 en utvärdering av det svenska energideklarationssystemet, som 
bland annat presenterar en statistik över givna åtgärdsförslag liknande den som tas 
fram inom ramarna för detta arbete. Utvärderingen belyser dock inte inverkan på 
byggnaders kulturhistoriska värden. Denna problematik har istället till viss del 
behandlats av Boverket i utredningen om styrmedel för energieffektivisering i 
byggnader, Piska och morot, från 2005, samt inom projektet BETSI som i rapporten 
Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar från 2011 bland annat 
belyser problematiken i att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv väga fördelar och 
nackdelar med energieffektivisering i förhållande till kulturhistoriska värden.  
 
Inom problematiken med energieffektiviseringsåtgärders kostnadseffektivitet bör 
även den amerikanska studien The Greenest Building: Quantifying the 
Environmental Value of Building Reuse, samt den norska studien Klimagass-
beregninger för vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger, båda från 2011, nämnas. 
Resultatet av dessa studier visar att miljövinsterna i uppförandet av nya lågenergihus i 
förhållande till att bevara och återanvända befintliga byggnader tar uppemot 80 år att 
räkna hem med ett livscykelperspektiv där byggnadens totala energiförbrukning 
beaktas.  
 
Gällande energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har det sedan en 
tid bedrivits forskningsarbete inom såväl internationella som nationella forsknings-
projekt. Bland dessa kan på internationell nivå nämnas projektet 3ENCULT, som 
genom åtta fallstudieobjekt önskar överbygga glappet mellan bevarandet av historiska 
byggnader och dess miljöpåverkan, samt EU-projektet Co2olBricks, där svenska 
Riksantikvarieämbetet tillsammans med liknande instanser i andra EU-länder ut-
vecklar gemensamma metoder och strategier för varsamma metoder och tekniska 
lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, med in-
riktning på stenbyggnader. På nationell nivå är Spara & bevara, Energimyndighetens 
forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och dess underliggande avdelning CEK (Centrum för energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader) en ledande aktör. Såväl Spara & bevara som 
CEK har en stark koppling till Högskolan på Gotland, och det är också till viss del 
inom detta projekts ramar som denna uppsats utförs. 
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1.5 Metod, material och disposition  
En kvantitativ undersökning av statistik från Boverkets energideklarationsregister 
Gripen över samtliga godkända energideklarationer för 2012 utgör grunden för 
uppsatsen.  
 

Efter inledningskapitlet ges i kapitel två en introduktion till energideklarations-
systemet. Här behandlas energideklarationernas innehåll, kompetenskraven för de 
oberoende energiexperterna samt vilka byggnadskategorier som kan undantas från 
skyldigheten att energideklareras. Eftersom energideklarationens förslag på energi-
besparande åtgärder måste vara ekonomiskt lönsamma för att rekommenderas 
redogörs även för begreppet kostnadseffektiva åtgärder. 
 
Metoden för undersökningen är tredelad. Varje del tar ett separat kapitel av uppsatsen 
i anspråk, 3, 4 och 5, varför det här endast ges en överblick av metodens struktur. 
 

 
 

Kapitel 3 presenterar den teoretiska utgångspunkten  för 
undersökningen;  
om byggnadens karaktärsbärande värden identifieras, respekteras 
och (i största utsträckning) bevaras, bör såväl gällande lagstiftning 
för ändring av byggnader som den svenska kulturmiljövårdens 
målsättningar uppfyllas. 
Det samlade värdebegreppet karaktärsbärande värden har 
utvecklats i samarbete med Fredrik Berg som parallellt med denna 
uppsats skrivit uppsatsen Det norska energideklarationssystemets 
konsekvenser för äldre byggnaders karaktärsbärande värden.  
I detta arbete avgränsar sig begreppet till de delar av en byggnad 
eller bebyggelsemiljö som kan komma att påverkas av sådana 
energieffektiviserande ändringar av byggnader energideklarations-
systemet ger rekommendationer om.  

 
I kapitel 4 görs en r iskbedömning och klassif icering  av olika 
åtgärdsförslags påverkan på byggnaders karaktärsbärande värden. 
När det i denna uppsats talas om risker avses således risker för 
byggnaders eller bebyggelsemiljöers karaktärsbärande värden. 

 
Kapitel 5 redogör för undersökningens praktiska 
genomförande , bland annat gällande urval av åtgärdskategorier 
och avgränsning av kategorier för nybyggnadsår. Här ges även en 
närmare presentation av det mest väsentliga materialet för 
undersökningen, databasen Gripen. 

 
Resultaten för undersökningen redovisas sedan i kapitel 6, där även kommentarer till 
resultaten ges.  
Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys och slutsatser samt förslag på 
förändringar av energideklarationssystemet och vidare forskning i ämnet.   
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1.6 Avgränsning  
Undersökningen avgränsar sig till 2012 års godkända energideklarationer för 
bostäder, det vill säga en- och tvåfamiljshus samt flerbostadshus, och vidare till vissa 
kategorier för åtgärdsförslag som antingen bedöms medföra potentiell risk för 
byggnaders karaktärsbärande värden eller är relevanta som referenspunkt för att 
åskådliggöra förhållandet mellan olika typer av lämnade åtgärdsförslag. Utförligare 
motivering och resonemang för urvalsmetoden förs i kapitel 5, medan definition av 
respektive åtgärdsförslags risker återfinns i kapitel 4.  
 
Byggnader som är skyddade enligt KML kan teoretiskt sett förekomma i det 
statistiska materialet, eftersom det av energideklarationssystemet inte framgår om 
bebyggelse är byggnadsminnesförklarad. Undersökningen tar inte hänsyn till detta, 
utan samtliga byggnader bedöms utifrån de förutsättningar som ställs i lagen om 
energideklarationer samt i PBL.  
 
Undersökningen tar inte heller hänsyn till huruvida åtgärdsförslagen är 
bygglovspliktiga och hur riskgraden i sådana fall påverkas av exempelvis 
byggnadsnämnders agerande. Endast risken i att åtgärdsförslag lämnas i 
energideklarationen har undersökts, där riskbedömning utgår från hypotesen att 
åtgärden utförs. Andra risker, som exempelvis byggnadsfysikaliska och ekonomiska 
risker, har inte undersökts eller tagits hänsyn till.  
 
Utöver energideklarationsformuläret finns möjlighet för de oberoende experterna att 
lämna rekommendationer eller beskriva åtgärder i ett separat dokument. Dessa lagras 
inte i energideklarationsregistret Gripen, utan lämnas endast till fastighetsägarna, 
varför de heller inte kunnat undersökas.   
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2. Energideklarationssystemet  
I december 2002 antogs EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda, vars syfte är att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader 
inom EU. Ett av kraven som ställdes på medlemsländerna var att ta fram 
energicertifikat för byggnader. Direktivet har implementerats i svensk lagstiftning 
bland annat genom lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 
 
 
2.1 Energideklarationens innehåll  
En energideklaration innehåller uppgifter om en byggnads årliga 
energiförbrukning för uppvärmning, ventilation och övriga tekniska installationer. 
Förbrukningen ställd i förhållande till byggnadens uppvärmda yta, Atemp, ger dess 
energiprestanda, som i sin tur gör det möjligt att jämföra med Boverkets 
referensvärden för prestandan hos byggnader med liknande förutsättningar gällande 
exempelvis byggnadsålder, klimatzon och typ av värmekälla, men även med 
referensvärden för rådande nybyggnadskrav. Om byggnadens energiprestanda på ett 
kostnadseffektivt sätt går att förbättra skall energideklarationen även innehålla förslag 
på sådana förbättringar, vad åtgärderna beräknas kosta, samt hur stor 
energibesparing de beräknas medföra. Då åtgärdsförslagen inte är tvingande har 
fastighetsägaren inga skyldigheter att utföra dem, utan de skall ses som just 
rekommendationer.5     
 

Ytterligare en uppgift som är av intresse i kontexten för detta arbete är byggnadens 
komplexitet, som anges som enkel eller komplex, och som främst är kopplad till 
komplexiteten i en byggnads installationer samt styr- och reglersystem. Utöver detta 
skall dock även byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt alltid klassas som komplexa.6 
 
 
2.2 Kostnadseffektiva åtgärder  
Beräkning av vad som är att anse som kostnadseffektiva åtgärder utgår från åtgärdens 
ekonomiska livslängd, vilken i regel är kortare än den tid en komponent faktiskt är 
funktionsduglig, det vill säga åtgärdens tekniska livslängd. Den ekonomiska livs-
längden styrs istället av hur snabbt en komponent anses bli driftsunderlägsen nya 
komponenter. Därtill finns givetvis investeringskostnaden med i beräkningen, men 
även parametrar som underhållskostnader, energiprisutveckling, inflation och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader 
 

6 Energi- och klimatrådgivningen. Energideklaration. 
http://www.energiradgivningen.se/privatperson/energideklaration#Energideklarationens%20innehåll (hämtad 
2013- 05-06) 
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kalkylränta.7 Kriterierna för de kostnadseffektiva åtgärder sätts upp i samråd mellan 
den oberoende experten och fastighetsägaren, där hänsyn kan tas till exempelvis 
avbetalningstakt8. Enligt den hemsida som finansierats av Boverket, och vars syfte är 
att ”konkretisera innebörden av begreppet lönsamma åtgärder i samband med 
energideklarationer”, anses komponenter dock ha förlorat sitt ekonomiska värde efter 
maximalt 40 år9.  
 

Beräkningsmodellen för vad som är kostnadseffektivt utgör således i sig ett filter för 
vilka åtgärder som kan lämnas i en energideklaration. Exempelvis är byte till fönster 
med bättre isolerförmåga inte per automatik lönsamt, och åtgärden kan därför inte 
heller rekommenderas per automatik bara för att den är energieffektiv. 
 
 

2.3 Oberoende experter  
Energideklarationer har i Sverige utförts av ackrediterade företag med oberoende 
energiexperter. Minst en person i företaget skall vara certifierad som kontrollorgan. I 
samband med lagändringen 1 juli 2012 beslutades att systemet med ackrediterade 
företag skall fasas ut och upphöra gälla 1 juli 2014, till förmån för ett system som kräver 
certifiering för samtliga personer som besiktar och utför energideklarationer. 
Ytterligare en ändring som är gällande sedan 1 juli 2012 är att en byggnad alltid skall 
besiktas på plats, vilket inte var fallet tidigare.10  
 

Tills vidare gäller ännu de krav på den oberoende experten som ställs i Boverkets 
föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering 
av energiexpert, vilka utgår från behörighetsgraderna Normal, Kvalificerad och 
Luftkonditionering. För att utföra en energideklaration på en byggnad som bedömts 
som komplex, exempelvis på grund av dess kulturhistoriska värden, krävs behörighets-
graden Kvalificerad. Dock kan bedömningen av en byggnads komplexitet utföras av 
en expert med behörighetsgraden Normal, som då själv inte kan utföra energi-
deklarationen om byggnaden klassas som komplex. Indirekt blir det också energi-
expertens uppgift att avgöra vilka kulturhistoriska och arkitektoniska värden en 
byggnad innehar, då åtgärdsförslag som riskerar att påverka dessa värden inte får 
lämnas (se vidare 2.4). 
 

Kompetenskraven för de oberoende experterna är i största utsträckning inriktade på 
byggnadstekniska detaljer samt gällande lagstiftningar. Kraven på expertens 
antikvariska kompetens inskränker sig till att en expert med kvalificerad behörighet 
skall ha ”kunskap om hur byggnaders kulturhistoriska och arkitektoniska värden kan 
påverkas av olika energieffektiviseringsåtgärder”, medan det för en expert med normal 
behörighet räcker med att ha kännedom om dessa sakfrågor.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Boverket. Lars Abrahamsson Fastighetskonsult. Energideklarationer – lönsamma åtgärder. http://www.edkalkyl.se 
(hämtad 2013-05-05) 
 

8 Energi- och klimatrådgivningen. Energideklaration. 
http://www.energiradgivningen.se/privatperson/energideklaration#Energideklarationens%20innehåll (hämtad 
2013- 05-06) 
 

9 Boverket. Lars Abrahamsson Fastighetskonsult. Energideklarationer – lönsamma åtgärder. http://www.edkalkyl.se 
(hämtad 2013-05-05) 
 

10 Approvus. Ändringar i lagen om energideklarationer – från 1 juli 2012. http://www.approvus.se/andringar-i-
lagen-om-energideklarationer-fran-1-juli-2012 (hämtad 2013-05-20). 
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2.4 Undantag från skyldigheten att energideklarera  
Bestämmelserna kring vilka byggnadskategorier som skall energideklareras har 
förändrats vid flera tillfällen sedan 2006. Sedan årsskiftet 2008/2009 gäller att 
bostadshus, såväl en- och tvåfamiljshus som flerbostadshus, som hyrs ut eller säljs skall 
vara energideklarerade. Fritidshus, industri-, verkstads- och ekonomibyggnader samt 
byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet är exempel på 
byggnadskategorier som är undantagna från skyldigheten att energideklareras. 
 

Före lagändringen 1 juli 2012 gällde undantagen även för byggnader som  
 

a) förklarats som byggnadsminnen enligt KML eller 
förordningen om statliga byggnadsminnen m.m., eller 
 

b) inte får förvanskas enligt PBL för att de är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av 
sådan karaktär. 

 

Vid lagändringen togs emellertid undantagen för dessa typer av byggnader bort, och 
istället säger Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om 
energideklaration för byggnader att för sådana byggnader får 
 

(…) enbart sådana rekommendationer om åtgärder 
lämnas, som inte riskerar att skada byggnadens värden 
ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt. 

 
Den avgörande skillnaden i den nya lagstiftningen är således, precis som tidigare 
nämnts, att bostadshus skall energideklareras oavsett dess kulturvärden. Undantag 
kan istället göras för vissa typer av åtgärdsförslag, men endast om den oberoende 
energiexperten gör bedömningen att byggnadens kulturvärden skulle påverkas av 
rekommendationerna.   
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3. Värdeterminologi  
Hur ska då de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värdebegrepp Boverkets föreskrifter och allmänna råd påbjuder hänsyn till tolkas? 
Hur brukar de tolkas inom kulturmiljövårdssektorn? Och framför allt; hur bör de 
tolkas vid sådana energieffektiviserande åtgärder som energideklarationssystemet ger 
förslag på? 
 

Med utgång från gällande lagar och inom kulturmiljövården vedertagna 
värderingsmodeller förs i detta kapitel ett resonemang kring dessa frågor. Detta leder 
fram till en värderingsmodell, eller snarare ett samlat värdebegrepp, anpassat efter de 
delar av en byggnad som riskerar att påverkas av åtgärder som kan bli aktuella efter att 
ha rekommenderats i svenska energideklarationer. 
 

Det samlade värdebegreppet, karaktärsbärande värden, fungerar som teoretisk 
utgångpunkt för den riskbedömning av olika åtgärder som sedan görs i 
nästkommande kapitel.  
 
 
3.1 Juridiska förutsättningar  
Förutom de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden som 
nämns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd, finns lagrum i plan- och bygglagen 
med ytterligare värdebegrepp att förhålla sig till. Detta då flera av åtgärdskategorierna 
utgör underhåll och ändring i byggnader. 
 

8 kap. PBL behandlar krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 
platser. Här framgår inledningsvis i 1 § att en byggnad skall ha en god form-, färg-, och 
materialverkan. Vidare skall ett byggnadsverk enligt 14 § underhållas så att dess 
utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Ett sådant underhåll skall 
dessutom anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Liknande 
förutsättningar gäller vid ändring av byggnad, där 17 § påbjuder att en sådan ändring 
skall utföras varsamt, med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, och på ett sådant vis 
att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas tillvara. Dessa bestämmelser gäller all bebyggelse, och alltså inte endast 
sådana byggnader som är särskilt värdefulla ur dessa perspektiv.  
  
 
3.2 Kulturhistoriska värdebegrepp – en introduktion  
Ett övergripande problem med ett praktiskt hanterande av lagtexternas värde- och 
kvalitetsbegrepp i allmänhet, och kanske det kulturhistoriska i synnerhet, är som synes 
att de är väldigt vida och lämnar stort tolkningsutrymme. Rent krasst skulle samtliga 
begrepp i föregående stycke kunna samsas under rubriken Kulturhistoriskt värdefullt, 
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i den meningen att de alla är tydligt knutna till kulturhistorien. En precisering 
försvåras ytterligare av att begreppen värde och kvalitet per definition kräver ett 
subjekt som tillskriver ett objekt dessa epitet, och att de upplevda värdena i sig är att 
betrakta som rörliga, då de är föränderliga såväl över tid som från en individ till en 
annan. Kort sagt, vem bestämmer vad som är kulturhistoriskt värdefullt eller av 
arkitektonisk kvalitet?  
 
I regel faller det ansvaret på en utvald grupp sakkunniga, såsom antikvarier, historiker, 
etnologer eller arkitekter, vilka ges den grannlaga uppgiften att föra kollektivets talan 
gällande tycke och smak. Detta leder ofrånkomligen till subjektiva förhållningssätt, 
och en rimlig invändning är att skiftande trender och olika uppfattningar eller 
önskemål hos de sakkunniga riskerar att medföra vitt skilda principer kring vad som 
skall bevaras och tas hänsyn till. Är den sakkunnige dessutom fritidspolitiker i en 
kommunal byggnadsnämnd, eller för den delen energiexpert, är kanske detta 
orosmoln än större11.  
Konsthistorikern Salvador Muñoz Viñas menar i sin avhandling Contemporary 
Theory of Conservation att ett sådant scenario går att undvika om även kommande 
generationer räknas till subjekten. Objektet måste då bevaras på ett sådant vis att även 
efterkommande har möjlighet att ta ställning till vilka värden de vill tillskriva det.12  
I den inom svensk kulturmiljövård mest utbredda värderingsmodellen hittar man 
samma andemening, att säkerställa byggnadens funktion som historiebärare13. Enligt 
denna modell blir arkitektoniska värden underordnat det övergripande; att en 
byggnad obehindrat skall kunna berätta hela sin historia, vilket anses kunna uppnås 
genom ett bevarande av byggnadens historiska dokumentvärden och konstnärliga 
upplevelsevärden, såväl immateriella som materiella.  
 
En berättigad frågeställning blir då om inte vår egen samtid tillhör byggnadens hela 
historia? De krav på energieffektivisering som vi idag står inför, och de åtgärder som 
krävs för att uppfylla dem, skulle rimligen kunna tillskrivas både samhällshistoriska 
och byggnadstekniska värden av framtida subjekt. Frågan om vilken plats samtiden 
skall tillåtas uppta vid ändringar i befintliga byggnader aktualiserades redan i den 
debatt kring stilrestaureringar, då främst av monumentalbyggnader, som uppstod vid 
förra sekelskiftet. Här föddes tankegångarna kring en byggnads historiska 
kontinuitet, vilka förvaltats vidare av bland andra arkitekten Ove Hidemark. I de 
restaureringsprinciper han lanserade på 1970-talet förespråkar han arbetsmetoden 
minsta möjliga ingrepp, vilken sedan dess fungerat som en stöttepelare inom svensk 
byggnadsvård14   
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 En rapport från RAÄ menar att det endast finns antikvarisk kompetens i 27 % av Sveriges kommuner. Kraven på 
antikvarisk kompetens hos energiexperterna framgår i kapitel 2. 
 

12 Muñoz Viñas, S. Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2005, ss. 195-
196. 

 

13 Se exempelvis Unnerbäck, Axel. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets 
förlag, 2002.   
 

14 Se exempelvis Robertsson, Stig. Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetets förlag, 2002.   
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3.3 Karaktärsbärande värden och energibesparande åtgärder  
När det kommer till de energieffektiviseringsåtgärder som kan bli aktuella till följd av 
energideklarationssystemet talar vi dock inte längre om restaureringar. Inte heller om 
sådana omfattande ändringar PBL är utformat för att kunna reglera. Det är inte fråga 
om exempelvis tillbyggnader eller ändrad användning med omfattande förändringar i 
interiören som följd. De åtgärder som rekommenderas i en energideklaration är 
istället kopplade till specifika byggnadselement och detaljer, i stor utsträckning i 
byggnadens exteriör, som exempelvis utbyte av fönster eller tilläggsisolering av 
fasaden. Här kan vi ta hjälp av den danske arkitekten Søren Vadstrup, som på temat 
bevarandevärda byggnader betonar vikten av förståelse för byggnadens proportioner, 
fasadrytm och detaljering, såväl som samspelet mellan form, funktion och 
materialval15.  
Här krävs alltså ett öga för såväl detaljer som den samlade helhetsbilden. Detta 
förenklas av att den ursprungliga tanken med byggnadens utformning faktiskt finns 
att förhålla sig till. Om inte i befintligt skick eller i originalritningar, så åtminstone i de 
stilideal som var rådande vid tidpunkten för byggnadens uppförande. Genom att 
identifiera stildrag och detaljer som karaktäriserar byggnaden eller bebyggelsemiljön i 
förhållande till andra typer av byggnader och bebyggelse, kan vi därför sägas ha 
identifierat dess karaktärsbärande värden.  
 
Karaktärsbärande värden finns givetvis i all bebyggelse, oavsett ålder och stil, 
eftersom det just är skillnaden mellan olika byggnadstyper som ligger till grund för att 
man ens kan tala om något som karaktäristiskt. Problemet som uppstår vid 
energieffektiviseringsåtgärder är att ett flertal av åtgärderna oftast utförs med 
moderna material och metoder. Om man exempelvis på ett 1800-talshus med 
handslaget tegel, fasadornamentik och spröjsade fönster gör en utvändig tilläggs-
isolering och sätter in ospröjsade fönster med planglas och aluminiumbågar förändrar 
man ofrånkomligen byggnadens karaktär. Gör man däremot samma ingrepp på en 
spritputsad 1970-talsbyggnad med ospröjsade fönster finns det goda möjligheter att 
utföra detta utan att byggnadens karaktär påverkas. Kontentan av detta blir att äldre 
bebyggelse i större utsträckning en yngre innehar sådana karaktärsbärande värden 
som riskerar att påverkas vid energibesparande åtgärder eller andra ändringar av en 
byggnad. 
 
 
3.4 Karaktärsbärande värden – behövs begreppet?  
Vad är då skillnaden i att använda sig av en metod som utgår från ett samlat begrepp 
till skillnad från en metod baserad på dokument- och upplevelsevärden och alla de 
värden som ryms under dessa rubriker? 
 

Med den konventionella svenska värderingsmetoden analyseras byggnaden för att 
identifiera alla dess värden, exempelvis byggnadstekniska, personhistoriska eller 
traditionsvärden. Efter detta görs en bedömning av hur respektive identifierat värde 
påverkas av de planerade åtgärderna.  
Även om varje byggnad är unik är det som tidigare nämnts en begränsad mängd 
specifika åtgärder som rekommenderas i energideklarationer. Går det då att byta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Vadstrup, Søren. Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier. Köpenhamn: Socialministeriet 
Danmark, 2006, s.7ff 
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perspektiv och göra en generaliserande bedömning av var gränsen går för när det 
första av dessa värden påverkas? Det vill säga; vilka energieffektiviserande ändringar 
tål en äldre byggnad? När försvinner ett byggnadstekniskt värde? Eller ett person-
historiskt?  
 

Ett enkelt svar på dessa frågor är att, återigen, varje byggnad är unik och att det därför 
inte finns ett allmängiltigt svar. Men är det egentligen inte så att det är just när 
byggnadens karaktär förändras som detta händer?  
Om vi återvänder till exemplet med 1800-talshuset som planeras att tilläggsisoleras 
och få nya fönster, och tillskriver byggnaden i sitt befintliga skick byggnadstekniska, 
personhistoriska och traditionsbundna värden. Kommer då dessa värden att påverkas 
om man istället fokuserar på att identifiera och bevara dess karaktärsbärande värden, 
det vill säga det handslagna teglet, fasadens ornamentik och de spröjsade fönstren? 
För de materiella värdena, exempelvis det byggnadsteknikhistoriska värdet i det 
handslagna teglet, är svaret uppenbart om valet står mellan att tilläggsisolera eller 
inte. Immateriella värden, exempelvis ett personhistoriskt värde som grundar sig i att 
någon framstående person tidigare bott i byggnaden, finns inte synliga i det fysiska 
objektet. Detta värde kommer dock försvagas om byggnaden förvandlas till 
oigenkännlighet i förhållande till hur det såg ut när den framstående personen faktiskt 
levde där. 
 
I kontexten för energideklarering krävs kanske nödvändigtvis inte en avancerad och 
problematiserande analysapparat eller check-listor över representerade värden för att 
säkerställa byggnadens roll som historiebärare. Om energieffektiviseringsåtgärderna 
utförs på ett sådant vis att de karaktärsbärande värdena bevaras (ett förhållningssätt 
som med fördel kan ha Hidemarks mantra minsta möjliga ingrepp som 
utgångspunkt) borde rimligen byggnaden kunna sägas uppfylla de krav lagtexten 
ställer på formverkan, hänsyn till karaktärsdrag, konstnärliga kvaliteter etcetera, 
samtidigt som byggnaden fortfarande obehindrat kan förmedla sin historia. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!
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4. Energibesparande åtgärder och potentiella 

risker.  
I detta kapitel ställs föregående kapitels resonemang kring karaktärsbärande värden 
i förhållande till de typer av åtgärdsförslag som valts ut till undersökningen (för 
beskrivning av urvalet se 5.1). Detta för att bedöma vilka risker åtgärdsförslagen 
potentiellt kan medföra för byggnader som energideklareras.  
Olika byggnadselements karaktärsbärande värden identifieras inledningsvis, varpå 
åtgärdsförslagen delas in på en tredelad fallande skala efter bedömd riskgrad. En 
sådan klassificering kräver subjektiva ställningstaganden. Alternativa bedömningar 
av riskgraden diskuteras vidare i den sammanfattande analysen. 
 
 
4.1 Riskgrupper  
Energibesparande åtgärder delas i energideklarationssystemet in i huvud-
kategorierna byggnadstekniska, installationstekniska samt styr- och reglertekniska 
åtgärder (se Bilaga 1). Inom varje kategori återfinns åtgärder kopplade till en 
byggnads olika komponenter och uppvärmningssystem. Åtgärdernas omfattning 
sträcker sig från att vara små, enkla och billiga till att medföra större ingrepp i 
byggnadens befintliga konstruktion och formspråk, vilket i regel även resulterar i en 
högre kostnad.  
 

En fingervisning av vilka typer av åtgärder som anses påverka de karaktärsbärande 
värdena framgår av Boverkets allmänna råd som gör gällande att åtgärder som 
tilläggsisolering och fönsterbyte kan medföra att byggnadens kulturvärden riskerar 
att skadas, medan till exempel intrimning av styr- och reglerfunktioner normalt inte 
gör det. För denna undersökning krävs emellertid en närmare definition av 
respektive åtgärdsförslags potentiella risker, varför de delas in i kategorierna Hög 
risk, Viss risk samt Låg risk. Om energiexperten rekommenderar åtgärder av 
annan typ än de systemet erbjuder lämnas sådana under rubriken Annan åtgärd som 
återfinns inom varje huvudkategori. Risken för dessa åtgärder har inte bedömts i 
undersökningen, då rubriken per automatik lämnar utrymme för åtgärdsförslag av 
alltför divergerande karaktär. 
 
 

Med hög risk  avses åtgärdsförslag som riskerar att påverka 
byggnadens karaktärsbärande värden i sådan utsträckning att: 
 

1. byggnadens visuella helhetsverkan störs, samt att 
2. byggnaden exteriört  inte längre kan förmedla sin  

historia obehindrat. 
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Med viss risk  avses åtgärdsförslag som riskerar att påverka 
byggnadens karaktärsbärande värden i sådan utsträckning att: 

 
1. byggnadens visuella helhetsverkan störs, samt att 
2. byggnaden interiört  inte längre kan förmedla sin  

historia obehindrat. 
 

Med låg risk  avses åtgärdsförslag som bedöms ha begränsad eller 
obefintlig påverkan på byggnadens karaktärsbärande värden. 

 
Bedömningen att åtgärder i en byggnads exteriör medför högre risk än i dess 
interiör baserar sig på att exteriöra åtgärder även påverkar den samlade 
bebyggelsemiljön, vilket i sin tur medför att fler subjekt berörs av åtgärderna. Inom 
vissa kategorier av åtgärdsförslag, exempelvis tilläggsisolering väggar, kan 
riskgraden således variera beroende på var och hur åtgärden utförs.  
.  
 
4.2 Byggnadstekniska åtgärder  
Byggnadstekniska åtgärder syftar till att förbättra en byggnads klimatskal, och kan 
delas in i åtgärder på vindar, fasader och i källare, samt på fönster och dörrar. 
Åtgärdernas omfattning spänner från tätning via reparationer och kompletteringar 
till tillägg och utbyte.  
 
 

4.2.1 Vindar  
 

Kategorier åtgärdsförslag: 
 

! Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
 

Karaktärsbärande värden: 
 

En oinredd vind används sällan till andra ändamål än förvaring.  
Samtidigt är en oisolerad vind ett utrymme där byggnadens 
konstruktion, och därmed även de hantverkstraditioner som var rådande 
vid byggnadens uppförande, ofta går att avläsa obehindrat. De 
karaktärsbärande värdena är således främst av byggnadsteknisk och 
hantverkshistorisk art.  

 
Kommentar:  
 

Tilläggsisolering av kallvindar är en relativt enkel åtgärd, som dessutom 
kan medföra stora energibesparingar. Efter en tilläggsisolering av 
bjälklaget kan byggnaden i lång utsträckning fortfarande obehindrat 
förmedla sin historia eftersom takkonstruktionen alltjämt kommer vara 
läsbar. Vid tilläggsisolering av varmvind, det vill säga vid isolering av 
taket, försvinner den möjligheten. En sådan åtgärd får därmed anses 
medföra en högre risk.  
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Bedömning: 
 

! Tilläggsisolering vindsbjälklag: 
Låg risk.  

 

! Tilläggsisolering tak: 
Viss risk.  

 
 

4.2.2 Fasader  
 

Kategorier åtgärdsförslag: 
 

! Tilläggsisolering väggar 
 

Karaktärsbärande värden: 
 

En väsentlig del av en byggnads karaktärsdrag finns givetvis 
representerade i dess fasad. Materialitet och färgsättning är kanske de 
mest påtagliga, men samspelet med och proportionaliteten till andra 
byggnadselement som sockel och takfot samt utsmyckande detaljer som 
fönsteromfattningar, hörnkedjor och gesimser är i högsta grad 
avgörande för en byggnads helhetsbild.  
Interiört råder i stort samma sakförhållanden, med exempelvis 
snickeridetaljer och stuckaturer att förhålla sig till, även om en byggnads 
sammantagna karaktärsbärande värden inte kan tillskrivas samma 
avgörande inverkan på byggnadens samlade uttryck. Därtill har 
interiörer som regel genomgått tätare intervall av underhåll och ändring, 
varför de karaktärsbärande värdena ofta finns bevarade i mindre 
utsträckning än exteriört.  

 

Kommentar: 
 

Risken med en exteriör tilläggsisolering varierar kraftigt beroende på 
byggnadens stommaterial, konstruktion och fasadbeklädnad. Obeklädda 
timmerstommar och tegelfasader är två tydliga exempel på när ett sådant 
ingrepp är uteslutet. Putsade och panelade fasader öppnar däremot upp 
möjligheten för tilläggsisolering, inte minst som det idag finns effektiva 
isolermaterial som inte behöver förändra byggnadens volym i alltför hög 
utsträckning. Att putsa om en fasad kan vara en naturlig del i dess 
underhåll när inte kompletteringar i putsen längre är ett alternativ, och 
träpanel kan plockas ner och återanvändas, även om det förutsätter ett 
varsamt tillvägagångssätt och att panelen inte är alltför väderbiten. Som 
ovan nämnts är det dock av största vikt att beakta fasadutsmyckningar 
och inte minst fönstrens förhållande till fasadlivet, vilket trots allt gör 
åtgärden om inte omöjlig så åtminstone komplicerad, tidskrävande och 
kostsam.    

 
Bedömning: 
 

! Tilläggsisolering väggar exteriört: 
Hög risk.  

 

! Tilläggsisolering väggar interiört: 
Viss risk.  
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4.2.3 Källare  
 

Kategorier åtgärdsförslag: 
! Tilläggsisolering källare/mark 

 
Karaktärsbärande värden: 
 

Grundmurar och socklar är en del av byggnadens fasad, och de 
karaktärsbärande värdena är således av liknande art som beskrivits i 
föregående stycke. I grundmurar i natursten kan äldre hantverkstekniker 
tydligt avläsas, samtidigt som de sätter en tydlig prägel på byggnaden. 
En gjuten sockel har en mindre framträdande roll, men dess förhållande 
till fasadlivet är långt ifrån ovidkomligt för byggnadens helhetsbild.  
 

Interiört återfinns i källare i stort sett samma värden som för väggar, även 
om källarutrymmen ofta har andra användningsområden och därmed 
inte nyttjas i samma utsträckning som övriga platser i byggnaden. 

 
Kommentar: 
 

En utvändig tilläggsisolering av grundmurar och socklar påverkar precis 
som tilläggsisolering av fasader såväl byggnadens möjligheter att 
förmedla sin historia som dess samlade formspråk. Invändigt råder 
liknande förhållanden gällande byggnadens funktion som historiebärare, 
även om en tilläggsisolering av en gjuten källare borde kunna bedömas 
genomförbar ur denna synpunkt. Trots att denna undersökning inte 
behandlar byggnadsfysikaliska risker blir det i detta fall värt att påpeka 
de uppenbara fuktrelaterade risker invändig isolering av källare för med 
sig, vilket också borde leda till att detta är en sällan förekommande 
rekommendation.  
 

En åtgärd som inte påverkar de karaktärsbärande värdena, och som även 
är att fördra byggnadsfysikaliskt, är utvändig tilläggsisolering under 
mark, vilket vanligen utförs i samband med att byggnaden dräneras. Inte 
heller tilläggsisolering av golvbjälklag kan anses utgöra mer än 
begränsad risk, då åtgärden vanligen utförs underifrån. Teoretiskt skulle 
ett sådant åtgärdsförslag förvisso kunna leda till avlägsnande av 
originalgolv, som utgör en väsentlig del av en interiörs helhetsintryck, 
men som å andra sidan i regel kan återanvändas.  
 
 

Bedömning: 
 

! Utvändig tilläggsisolering av grundmur/sockel: 
 Hög risk.  
 

! Invändig tilläggsisolering av källare: 
 Viss risk.  
 

! Tilläggsisolering golvbjälklag samt övriga åtgärder: 
 Låg risk.  
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4.2.4 Fönster och dörrar  
  

Kategorier åtgärdsförslag: 
 

! Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar 
! Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta 
! Tätning av fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 

 
Karaktärsbärande värden: 
Trots fasadens påvisade betydelse för byggnadens karaktär, måste 
fönster tillskrivas en minst lika betydande roll. Empiriskt styrkta studier 
visar att en betraktare av en byggnad intuitivt fokuserar på just fönstren16, 
vilket belägger deras påverkan på den upplevda helhetsbilden. 
Stilidealen för fönster har dessutom historiskt sett varit väldigt 
föränderliga. Ett talande exempel för fönsters avgörande förmåga att 
karaktärisera en byggnadsstil i förhållande till en annan fås genom att 
studera bebyggelsen som uppfördes runt sekelskiftet 1900, där det något 
generaliserande går att fastställa byggnadens nybyggnadsår med ett 
decenniums precision endast utifrån fönstrens utformning.  

 
Kommentar: 
Byte av fönster medför uppenbart en betydande risk för byggnadens 
karaktärsbärande värden. Moderna fönster har ofta grövre dimensioner 
och saknar profilerade detaljer, vilket förutom påverkan på 
karaktärsbärande värden kan minska ljusinsläpp, vilket i sin tur kan leda 
till ett ökat behov av belysning.  
Den intensiva marknadsföringen av så kallade underhållsfria fönster, och 
regeringens uppmuntransbidrag till fönsterbyte (även om den 
bidragsformen inte längre är aktuell) kan dessutom antas medföra att 
denna typ av åtgärdsförslag faktiskt utförs i en betydande omfattning.  
Det ska samtidigt sägas att nytillverkade fönster i traditionell stil och 
med god isolerförmåga i dagsläget finns att tillgå på marknaden. Ett byte 
från ett treglasfönster som på 1970-talet installerades i en sekelskiftsvilla 
till ett modernt fönster av mer tidstypisk karaktär skulle således kunna 
höja byggnadens karaktärsbärande kvaliteter. Vid bedömning av 
åtgärdens riskgrad kommer dock inte ett sådant scenario beaktas, då 
energideklarationssystemet inte erbjuder möjlighet att utläsa en 
byggnads befintliga skick. 
 

En åtgärd som tar större hänsyn till byggnadens karaktär och dessutom 
har stor energieffektiviseringspotential är komplettering med innerruta 
eller byte till energieffektiva glas. Den sistnämnda åtgärden kan 
exempelvis fördubbla fönstrets isolerförmåga17. Väl anpassad till befintliga 
bågar och karm är påverkan av komplettering med innerruta begränsad. 
Dessutom är åtgärden reversibel, och innerbågarna används sannolikt 
inte vissa delar av året. Vid tillägg av energieffektivare glas, såväl i 
kompletterande som befintliga bågar, bör dock glasets kulör beaktas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Boverket. Piska och morot. Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader. Karlskrona: 
Boverket, 2005, ss. 57-58. 
 

17 Energimyndigheten. Glasbranschföreningen. Fönsterrenovering med energiglas. Västerås: Edita, 2008, s. 4. 
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Risk finns annars att byggnadens visuella helhetsverkan påverkas, även 
om åtgärden inte kan sägas ha sådan påverkan att byggnaden inte längre 
kan förmedla sin historia obehindrat. 
 

Tätning av fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar bedöms inte påverka 
byggnadens karaktärsbärande värden. 

 

Bedömning: 
 

! Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar:  
Hög risk.  

 

! Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta:  
Viss risk.  

 

! Tätning av fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar:  
Låg risk.  

 
 
4.3 Installationstekniska åtgärder  
 

Utvalda kategorier åtgärdsförslag: 
! Varmvattenbesparande åtgärder 
! Byte/installation av värmepump 
! Byte/installation av energieffektivare värmekälla 

 
Karaktärsbärande värden: 
Varmvattenbesparande åtgärder innebär ofta utbyte av kranar och 
blandare. I äldre byggnader har många gånger sådana åtgärder redan 
genomförts, vilket gör originaldetaljer från den första halvan av 1900-talet 
och tidigare sällsynta. Detsamma gäller för andra typer av äldre 
installationer.  
Byte eller installation av värmepump eller värmekälla påverkar i vissa fall 
karaktärsbärande värden i byggnadselement som redan nämnts under 
4.2 Byggnadstekniska åtgärder, främst i fasaden, men även i byggnadens 
interiör.  
 
Kommentar: 
Installation av luft-luft- och luft-vattenvärmepump kräver ingrepp i 
fasaden, och innebär dessutom ett externt tillägg som inte är 
karaktäristiskt för äldre bebyggelse. Åtgärden bedöms dock inte ha sådan 
påverkan att byggnaden inte längre kan förmedla sin historia obehindrat. 
Byte av värmekälla, exempelvis till bergvärme, påverkar i de flesta fall inte 
en byggnads karaktärsdrag, även om äldre installationer som redan 
nämnts måste tillskrivas visst värde.  En värmekälla som däremot i stor 
utsträckning påverkar byggnadens karaktär, och dessutom är på stark 
frammarsch inte minst på grund av statliga investeringsstöd, är solfångare 
och solceller. Placerade på taket har de en avgörande inverkan på 
byggnadens helhetsbild, men bedöms i likhet med värmepumpar inte ha 
sådan påverkan att byggnaden inte längre kan förmedla sin historia 
obehindrat. Åtgärden är dessutom i regel reversibel.  
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Bedömning: 
 

! Byte/installation av värmepump:  
Viss risk.  

 

! Byte/installation av solfångare och solceller:  
Viss risk.  

 

! Byte/installation av annan energieffektivare värmekälla:  
Låg risk.  

 

! Varmvattenbesparande åtgärder:  
Låg risk.  

 
 
4.4 Styr- och reglertekniska åtgärder  
 

Kategorier åtgärdsförslag: 
! Nya radiatorventiler 
! Injustering av värmesystem 
! Tids-/behovsstyrning av värmesystem 
! Rengöring och/eller luftning av värmesystem 
! Maxbegränsning av innetemperatur 
! Ny inomhusgivare 
! Byte/installation av tryckstyrda pumpar 

 
Karaktärsbärande värden: 
Äldre installationer har som redan nämnts vissa karaktärsbärande 
värden.  
 
Kommentar: 
Eftersom åtgärdsförslagen nästan uteslutande rör underhåll och 
justeringar av befintliga system som inte ställer krav på vare sig 
omfattande utbyten eller tillägg, måste risken för byggnadens 
karaktärsbärande värden bedömas som i det närmaste obefintlig. 
Installation av tryckstyrd pump kan teoretiskt sett utgöra en risk, som 
dock måste bedömas vara begränsad då åtgärden vare sig kan sägas 
påverka byggnadens visuella helhetsverkan eller ha sådan påverkan att 
byggnaden inte längre kan förmedla sin historia obehindrat.  

 
Bedömning: 
! Samtliga kategorier: 

Låg risk.   
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4.5 Klassificering risker 

Tabell 1: Översikt åtgärdstyper efter riskgrupp. 
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5. Undersökningens genomförande  
 

I undersökningen granskas samtliga 2012 års godkända deklarationer för bostäder, det 
vill säga byggnadskategorierna en- och tvåfamiljshus samt flerbostadshus. Detta för 
att besvara frågeställningarna kring vilka åtgärdsförslag som lämnas i svenska 
energideklarationer, samt i vilken utsträckning de medför en risk för byggnaders 
karaktärsbärande värden enligt klassificeringen i kapitel 4. Eftersom äldre 
bebyggelses karaktärsbärande värden i kapitel 3 bedömts utsättas för större påverkan 
av energibesparande åtgärder görs en jämförelse av riskgruppernas fördelning 
beroende på byggnadens nybyggnadsår. För att besvara uppsatsens tredje fråge-
ställning gällande lagändringens genomslag görs även en jämförande studie mellan 
tidsperioderna 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december.  
 
 
5.1 Databasen Gripen  
De uppgifter som de oberoende experterna lämnar i energideklarationsformuläret 
registreras i Boverkets databas Gripen. Härifrån har det statistiska materialet för den 
föreliggande undersökningen rekvirerats. Datan har exporterats från Gripen i Excel-
format, där slagningar kunnat utföras på i första hand lämnade åtgärdsförslag i 
förhållande till nybyggnadsår. Bifogat finns Bilaga 1, som är ett tomt energi-
deklarationsformulär. Av bilagan framgår närmare hur systemet är uppbyggt samt 
vilka uppgifter som registreras.    
 

I Gripen har varje deklaration ett unikt nummer, deklarations-id. Eftersom en 
energideklaration kan omfatta flera fastigheter, byggnader, adresser och åtgärds-
förslag kan uppgifter för samma deklarations-id förekomma flera gånger i statistiken. 
Dessa dubbletter har därför avräknats. När det talas om uppgifter för en byggnad 
åsyftas således egentligen den unika energideklarationen kopplad till ett deklarations-
id.  
  

För 2012 års energideklarationer användes version 2.0 av Gripen. Bilaga 1 avser 
Gripen 1.6, som var den föregående versionen. Vid uppdateringen till 2.0 gjordes dock 
inga ändringar i formuläret, varför bilagan är relevant och aktuell för denna 
undersökning. I maj 2013, vid tidpunkten för detta arbetes färdigställande, har 
emellertid Gripen 2.1 tagits i bruk.18 Nya tillskott som bör nämnas i kontexten för 
denna uppsats är rubrikerna: 
    
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Boverket. Information om energideklarationer. Beskrivning av meddelande för import av data. Boverket, 2013, ss. 
5, 11. http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Övriga-
byggnadsägare/Import_av_data_via_xm_-_version_2.1.pdf (hämtad 2013-06-13) 
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Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?  
 

Den oberoende experten kan välja mellan alternativen: 
1. Nej  
2. Ja, enligt 3 kap. KML 
3. Ja, enligt SBM-förordningen 

 
Är byggnaden en sådan särskilt  värdefull  byggnad som 
avses i  8 kap. 13 § PBL? 
 

Den oberoende experten kan välja mellan alternativen: 
1. Nej 
2. Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelse 
3. Ja, är utpekad i annan typ av dokument 
4. Ja, egen bedömning19 

 
Dessa rubriker fanns alltså inte i energideklarationsformuläret 2012, men betydelsen av 
deras tillkomst diskuteras i arbetets sammanfattande analys.  
 
 
5.2 Vilka åtgärdsförslag lämnas i svenska energideklarationer?  
Undersökningen begränsar sig till ett antal kategorier för åtgärdsförslag som bedöms 
medföra potentiell risk för byggnaders karaktärsbärande värden, samt ett antal 
kategorier som inte bedöms göra det (se kapitel 4). Detta för att kunna ge en 
proportionell bild av energideklarationssystemets totala påverkan på byggnaders 
karaktärsbärande värden.  
Urvalet begränsar sig till samtliga byggnadstekniska åtgärder, tre typer av 
installationstekniska åtgärder, samt samtliga styr- och reglertekniska åtgärder. En 
åtgärdskategori som riskerar att påverka karaktärsbärande värden i byggnaders 
interiörer, men som utelämnats från undersökningen är åtgärder kopplade till en 
byggnads ventilationssystem. Anledningen till att åtgärdskategorin inte ingår i 
undersökningen är främst att ventilationsåtgärder i största utsträckning inte blir 
aktuella i äldre en- och tvåfamiljshus då de ofta har självdragssystem, vilket i sin tur 
leder till att sådana åtgärder sällan bedöms lönsamma. Dessutom är det inom 
byggnadskategorin en- och tvåfamiljshus som merparten av landets fastighetsägare, 
och därmed beslutsfattare i frågan om att faktiskt utföra åtgärdsförslagen, återfinns20. 
Frågan kan dock vara aktuell för vidare utredning, inte minst gällande flerbostadshus.  
 
 
 
 

 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Ibid, ss. 24-25. 
 

20 Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse – Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 
2050. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. Stockholm: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012, s. 6.  
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5.3 Riskbedömning efter nybyggnadsår  
För att kunna genomföra en jämförande studie av åtgärdsförslagens omfattning och 
typ i förhållande till bebyggelsens karaktärsbärande kvaliteter har byggnaderna delats 
in i fem kategorier utifrån deras nybyggnadsår:  
 

- Före 1880  
- 1880-1929  
- 1930-1959  
- 1960-1999 
- 2000-2012 

 
Den övergripande vattendelaren är årtalet 1960, där byggnader med ett tidigare 
nybyggnadsår bedöms ha stor andel av de karaktärsbärande värden som påbjuds 
hänsyn till i aktuell lagstiftning. Denna generalisering utgår från tesen att 
husbyggandet vid denna tidpunkt har övergått till att i största utsträckning utföras 
med moderna byggtekniker och material, med ett stort inslag av prefabricerade och 
massproducerade element, på bekostnad av ett traditionellt hantverk, och med en 
större likriktning i byggnadernas formspråk som resultat. Årtalet 1960 går även att 
återfinna i andra kategoriseringar med samma syfte, exempelvis ingår inte byggnader 
uppförda efter 1960 i de kulturhistoriska byggnadsinventeringar som flera svenska 
städer låtit utföra21.  
 

Årtalet 1930 har valts utifrån modernismens, och då i första hand funktionalismens, 
genombrott i Sverige. Nya material, men framförallt nya stilideal gjorde då sitt intåg. 
 

Årtalet 1880 har valts dels med bakgrund i 1874 års byggnadsstadga, som låg till 
grund för den massiva expansion i bebyggelsen som under de följande decennierna 
tog plats i framförallt de svenska städerna, och dels med utgång från villasamhällets 
framväxt runt 1890.22   
 

Urvalsgruppen 2000-2012 har valts ut med utgång från antagandet att byggnader 
inom denna kategori i mycket stor utsträckning uppfyller nybyggnadskrav, och 
därmed sällan blir aktuella för rekommendationer om energieffektiviseringsåtgärder. 
Urvalet motiveras således med att ett inkluderande av denna ålderskategori i gruppen 
bebyggelse uppförd efter 1960 sannolikt skulle ge ett missvisande resultat för 
urvalsgruppen som helhet.  
 
5.4 Tillvägagångssätt för undersökningen  
För varje kategori åtgärdsförslag i energideklarationsformuläret finns möjligheten att 
lämna uppgiften ”ja” eller ”nej”. Under rubriken Beskrivning av åtgärden har den 
oberoende experten möjlighet att i närmare detalj beskriva hur åtgärden lämpligen 
bör utföras, exempelvis om sakkunnig expertis bör konsulteras, eller under vilka 
omständigheter den blir lönsam. Det förekommer även att det inte lämnas några 
åtgärdsförslag alls, det vill säga att vare sig ”ja” eller ”nej” är registrerat, och därmed 
heller ingen beskrivning av åtgärd. Eftersom flera åtgärder kan lämnas för samma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Se exempelvis Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering: 
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska (hämtad 2013-05-17). 
 

22 Se exempelvis Björk, Cecilia m.fl. Så byggdes staden. Stockholm: AB Svensk Byggnadstjänst, 2008. 
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byggnad (läs deklarations-id) överstiger summan lämnade åtgärdsförslag summan 
godkända deklarationer med åtgärdsförslag (se även 6.1).   
 

Då det inom fyra åtgärdskategorier förekommer åtgärdstyper med olika bedömd 
riskgrad har för dessa kategorier även beskrivningarna av åtgärderna granskats. På så 
vis har åtgärdsförslagen kunnat klassificeras som Hög, Viss respektive Låg risk. 
 

5.4.1 Riskbedömning - varierande riskgrad inom samma åtgärdskategori  
 

Granskningen av åtgärdsbeskrivningarna har utförts enligt följande: 
 

 Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
 

Till följd av den omfattande mängden åtgärdsförslag för en- och tvåfamiljshus 
inom denna kategori har 50 % av åtgärdsbeskrivningarna granskats. Risk-
fördelningen är således estimerad, men såväl mängden åtgärdsförslag som 
stickprov bör säkerställa att resultaten är representativa för hela åtgärds-
kategorin.  
För flerbostadshusen, som är en mer fåtalig byggnadskategori, har samtliga 
åtgärdsbeskrivningar granskats.   
 

I kapitel 4 har tilläggsisolering av takkonstruktioner bedömts medföra Viss 
risk, medan tilläggsisolering av vindsbjälklag medför Låg risk. De 
åtgärdsförslag som inte tydligt kunnat härledas till åtgärd i vindsbjälklaget, 
antingen genom att det bokstavligen uttryckts eller att det framgått av 
beskrivningen av material eller arbetsmetod, har därmed bedömts medföra 
Viss risk. Exempelvis har åtgärdsbeskrivningar som ”tilläggsisolering av 
vinden” bedömts vara för ospecifik för att kunna utesluta att åtgärden inte 
avser takkonstruktionen, och har därmed klassats som Viss risk.     
 
Tilläggsisolering av väggar 
 

I denna kategori har samtliga åtgärdsbeskrivningar för såväl en- och 
tvåfamiljshus som flerbostadshus granskats. Om det inte med tydlighet 
framgått att åtgärden åsyftar interiör tilläggsisolering (Viss risk), har 
åtgärdsförslaget bedömts röra byggnadens exteriör och därmed medföra Hög 
risk. 
 

 I beskrivningarna förekommer exempel på rekommendationer om interiör 
tilläggsisolering av väggar på vind. Dessa åtgärder är i stor utsträckning även 
registrerade under rubriken Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak, vilket 
sannolikt beror på att de oberoende experterna markerat ”ja” för båda 
åtgärderna i formuläret, då isolering av en vägg på en vind de facto utgör såväl 
tilläggsisolering av vägg som tilläggsisolering av vind.  
Riskfördelningen av åtgärderna i detta arbete utgår ifrån att det rör sig om 
dubbel registrering av samma åtgärd, och rekommendationer om isolering på 
vind under rubriken Tilläggsisolering av väggar har därför inte klassats som 
Viss risk. Detta ställningstagande motiveras med att riskgruppen Viss risk på 
så vis inte överdimensioneras, även om det också kan leda till att de resultat 
som presenteras inte med absolut säkerhet kan sägas återspegla de verkliga 
förhållandena.      
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Tilläggsisolering av källare/mark  
 

Samtliga åtgärdsbeskrivningar för såväl en- och tvåfamiljshus som 
flerbostadshus har granskats. I riskbedömning i kapitel 4 har utvändig 
tilläggsisolering under mark, vilket i regel sker i samband med dränering, 
bedömts medföra Låg risk. Om det av åtgärdsbeskrivningen inte med 
tydlighet framgått att åtgärden endast skall utföras under mark och inte även 
på grundmur/sockel har den klassats som Hög risk. Ett vanligt förekommande 
exempel på detta är en beskrivning som ”dränering/tilläggsisolering”.  
Gällande utvändig eller invändig isolering har åtgärdsförslag som 
”tilläggsisolering källare” bedömts avse invändig åtgärd i källare (Viss risk), 
medan beskrivningen ”tilläggsisolering källare/mark” endast är en upprepning 
av åtgärdskategorins rubrik och därmed ansetts vara för ospecifik för att 
utvändig tilläggsisolering (Hög risk) skall kunna uteslutas.  

 
 Installation av energieffektivare värmekälla 

 

Samtliga åtgärdsbeskrivningar för såväl en- och tvåfamiljshus som 
flerbostadshus har granskats för att sortera ut mängden åtgärdsförslag 
rörande installation av solfångare och solceller. I beskrivningarna förekommer 
även installation av värmepump (Viss risk), trots att denna åtgärd har en egen 
kategori i energideklarationsformuläret. Riskfördelningen utgår precis som i 
fallet med tilläggsisolering av väggar på vind ifrån att det rör sig om dubbel 
registrering av samma åtgärd, och rekommendationer om installation av 
värmepumpar under rubriken Installation av energieffektivare värmekälla har 
således inte klassats som Viss risk. 
 

 
5.4.2 Granskningsprocess  
 

Med åtgärdsförslagens riskgrader fastställda har arbetet kunnat fortsätta med 
den övergripande undersökningen, vilken för respektive åldersgrupp har 
genomförts enligt följande procedur: 

 
1. Hur många godkända deklarationer har registrerats? 

 
2. I hur många av dessa deklarationer registreras byggnaden som ”komplex”?  

 
3. Hur många av de godkända deklarationerna har lämnade åtgärdsförslag? 

 
4. Av dessa – hur många ”ja” har registrerats för respektive typ av 

åtgärdsförslag? 
 

5. Hur är dessa fördelade inom riskgrupperna Hög, Viss respektive Låg risk? 
 

6. Finns det skillnader i resultaten före respektive efter lagändringen 1 juli? 
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Vidare har resultaten för de respektive åldersgrupperna jämförts för att 
kartlägga eventuella skillnader gällande: 
 
1. hur många av de godkända deklarationerna som har lämnade 

åtgärdsförslag, 
 

2. vilken typ av åtgärdsförslag som lämnas, 
 

3. i vilken utsträckning dessa lämnas, samt 
 

4. fördelningen inom riskgrupperna Hög, Viss respektive Låg risk. 
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6. Resultat  
Resultaten av undersökningen redovisas under två separata underrubriker, för en- och 
tvåfamiljshus respektive flerbostadshus. Framställningen sker främst i tabell- och 
diagramform, med sammanfattande kommentarer till dessa för kategorierna 
nybyggnadsår före respektive efter 1960.  
 
 
6.1 Resultaten – en introduktion till presentationen  
I de tabeller som redogör för samtliga granskade åtgärdsförslag presenteras resultaten 
under rubrikerna Antal ja, Total, samt Procent.  
 

Antal  ja  avser summan av de rekommendationer om energi-
besparande åtgärder som lämnats för respektive åtgärdskategori.  

 

Summan som anges under Total avser den mängd deklarationer 
som har lämnade åtgärdsförslag.  

 

Eftersom flera åtgärdsförslag, det vill säga Antal ja, kan lämnas i 
varje enskild deklaration står inte procentandelarna under rubriken 
Procent  i förhållande till summan deklarationer med åtgärdsförslag 
(Total), utan till summan totalt antal lämnade åtgärdsförslag.  

 
I de tabeller som redogör för riskfördelningen inom de fyra åtgärdskategorier som 
innehåller rekommendationer av divergerande riskgrad presenteras resultaten under 
rubrikerna Total, Hög risk, Viss risk samt Låg risk, där Total avser den totala 
mängden åtgärdsförslag inom kategorin. För kategorin Tilläggsisolering av väggar 
vars åtgärder bedömts medföra Hög respektive Viss risk finns även resultat under 
rubriken Låg risk. Denna summa avser de åtgärdsförslag som avräknats då de även 
registrerats i kategorin Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak (se 5.4.1). 
 
För varje kategori nybyggnadsår redovisas åtgärdsförslagens fördelning efter riskgrad 
i stapeldiagram, av vilka förhållandena mellan resultaten för perioderna 1 januari – 30 
juni respektive 1 juli – 31 december även framgår.  
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6.2 Översikt godkända energideklarationer 2012  
Under 2012 inkom för en- och tvåfamiljshus samt flerbostadshus 50 868 godkända 
energideklarationer till Boverket. Av dessa innehåller 36 229 eller 71 % förslag på 
åtgärder som kan minska energiförbrukningen i de deklarerade byggnaderna. I den 
utredning av energideklarationssystemet som Boverket genomförde 2009 var 
motsvarande siffra 56 % för de drygt två år systemet då hade varit i bruk, även om 
byggnadskategorin lokal- och specialbyggnader då också var inräknade 23. Trots att 
samtliga byggnadskategorier inte granskats i denna undersökning tyder det på att 
andelen deklarationer med lämnade åtgärdsförslag har ökat markant sedan den 
utvärderingen genomfördes.  
 
I de deklarationer som innehöll åtgärdsförslag för 2012 gavs sammanlagt 68 714 
rekommendationer om energieffektiviseringsåtgärder. Detta betyder att det i den 
genomsnittliga svenska energideklarationen lämnas cirka 1,5 eller 2 förslag på åtgärder 
som kan minska byggnadens energiförbrukning, beroende på om man räknar på den 
totala mängden godkända deklarationer eller endast på de deklarationer som har 
lämnade åtgärdsförslag.  
Gällande bedömningen av byggnadens komplexitet har av samtliga 50 868 godkända 
deklarationer 383 objekt eller mindre än en (1) % registrerats som komplexa.  
 
 
Tabell 2: Översikt energideklarationer 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Boverket. Utvärdering av systemet med energideklarationer. Uppdrag nr 12 Uppföljning av energideklarationer 
enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A. Boverket, 2009. 
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6.3 En-och tvåfamiljshus 2012  
47 066 godkända energideklarationer för en- och tvåfamiljshus finns registrerade i 
Boverkets energideklarationsregister. Av dessa innehåller 33 805, eller 72 % förslag på 
åtgärder som kan minska energiförbrukningen i de deklarerade byggnaderna. Det 
totala antalet åtgärdsförslag uppgår till 64 640. 

 
 

6.3.1 Nybyggnadsår före1880  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 238 deklarationer, varav 68 %, eller 161 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 305 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 286 deklarationer, varav 69 %, eller 198 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 392 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
 
Tabell 3: Åtgärdsförslag en- och tvåfamiljshus, före 1880.  

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Byte/installation av värmepump 
- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
- Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 

 
I gruppen Hög risk är Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar den vanligaste 
rekommendationen. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 75 % av åtgärds-
förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
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Tabell 4: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, en- och tvåfamiljshus före 1880.  

 
 
 

För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 305 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:   3 % 
Viss risk:  32 % 
Låg risk:  57 %   
Annan åtgärd: 8 %  

 
För perioden 1 juli – 31 december lämnades 392 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  3 % 
Viss risk:  27 %  
Låg risk:  61 %  
Annan åtgärd: 9 %  

 
 
 
Figur 1: Fördelning riskgrupper, före 1880. 
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6.3.2 Nybyggnadsår 1880 – 1929  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 2609 deklarationer, varav 76 %, eller 2023 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 4017 stycken. I dessa deklarationer har ett (1) objekt registrerats som komplex.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 3262 deklarationer, varav 77 %, eller 2498 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 5024 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
 
Tabell 5: Åtgärdsförslag en- och tvåfamiljshus, 1880 – 1929. 

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Byte/installation av värmepump 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
- Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 

 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 70 % av 
åtgärdsförslagen och Tilläggsisolering väggar för 26 %. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 79 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 6: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, en- och tvåfamiljshus 1880 – 1929. 
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För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 4017 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  4 % 
Viss risk:  23 % 
Låg risk:  66 % 
Annan åtgärd: 7 %  
 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 5024 åtgärdsförslag med fördelningen: 
  

Hög risk:  4 % 
Viss risk:  26 % 
Låg risk:  63 % 
Annan åtgärd: 7 % 

 
 
 
Figur 2: Fördelning riskgrupper, 1880 – 1929. 

 
 
 

 
 
 
6.3.3 Nybyggnadsår 1930 – 1959  

För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 4637 deklarationer, varav 79 %, eller 3666 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 8004 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 5437 deklarationer, varav 80 %, eller 4342 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 9442 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
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Tabell 7: Åtgärdsförslag en- och tvåfamiljshus, 1930 – 1959. 

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Byte/installation av värmepump 
- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
- Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 
- Ny inomhusgivare 

 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 67 % av 
åtgärdsförslagen och Tilläggsisolering väggar för 24 %.  
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 84 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 8: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, en- och tvåfamiljshus 1930 – 1959. 

 
 
 
För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 8004 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:   3 % 
Viss risk:  22 % 
Låg risk:  69 %  
Annan åtgärd: 6 %  
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För perioden 1 juli – 31 december lämnades 9442 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  4 % 
Viss risk:  22 % 
Låg risk:  68 % 
Annan åtgärd: 6 %  
 

 
 
Figur 3: Fördelning riskgrupper, 1930 – 1959. 
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6.3.4 Kommentarer nybyggnadsår före 1960  
Av de totalt 27 184 åtgärdsförslagen är de vanligast förekommande Byte/installation 
av värmepump, Varmvattenbesparande åtgärder, Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
samt Tätning av fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar. För perioden 1930 – 1959 är även 
Ny inomhusgivare vanligt förekommande. Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
förekommer i mindre utsträckning ju äldre byggnaderna är.  En tänkbar förklaring till 
detta skulle kunna vara att många av de äldre byggnaderna vars isolermaterial 
traditionellt varit exempelvis såg- eller kutterspån, har tilläggsisolerats under de 
senaste decennierna, och då med isoleringstjocklek mer anpassad till modern 
standard. Den senare gruppen byggnader skulle då antas ha isolerats med material 
med bättre isolervärden redan vid uppförandet, men anses nu behöva tilläggsisoleras 
för att nå modern standard.   
 
För de åtgärder som medför Hög risk lämnades för byte till energieffektivare fönster 
sammanlagt 689 rekommendationer, för tilläggsisolering av vägg 247 stycken, medan 
siffran för tilläggsisolering av grundmur/sockel var 67. Procentuellt utgör de endast  
4 % av åtgärdsförslagen för hela perioden. Sett i förhållande till de deklarationer med 
lämnade åtgärdsförslag betyder det dock att 8 % av de 12 858 deklarationerna inne-
håller rekommendationer som medför Hög risk för byggnadernas karaktärsbärande 
värden. Gällande åtgärdsförslagens kostnadseffektivitet bör det påpekas 
att  det av beskrivningarna av åtgärderna i  stor utsträckning framgår att  
åtgärden endast är kostnadseffektiv när byggnadselementen nått sin 
tekniska l ivslängd .  Rekommendationer ges alltså för åtgärder som inte 
är kostnadseffektiva i  dagsläget,  men som kan bli  det i  framtiden. Detta 
förhållande råder även för åtgärdsförslag med Hög risk inom övriga 
kategorier byggnader och nybyggnadsår.     
 
De 6258 förslag på åtgärder som medför Viss risk utgör 23 % av den totala mängden 
åtgärdsförslag, och 49 % av deklarationerna med lämnade åtgärdsförslag innehåller 
rekommendationer av denna riskgrad.  
 
Generellt sett sker inga påtagliga förändringar efter lagändringen 1 juli. De största 
differenserna för lämnade åtgärdsförslag ligger för ett par kategorier kring 5-6 
procentenheter, medan den vanligaste differensen är 0-2 %. Fördelningen mellan 
riskgrupperna är relativt stabil över hela tidsperioden. Några tendenser värda att 
notera går dock att skönja: 
 

- Byte till energieffektivare fönster är mer vanligt 
förekommande efter 1 juli.  
 

- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak är mer vanligt 
förekommande efter 1 juli. 

 

- Varmvattenbesparande åtgärder är mindre vanligt 
förekommande efter 1 juli. 
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6.3.5 Nybyggnadsår 1960 – 1999  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 12 707 deklarationer, varav 73 %, eller 9236 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 17 240 stycken. I dessa deklarationer har ett 109 objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 13 668 deklarationer, varav 74 %, eller 10 
162 stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag 
uppgår till 18 430 stycken. I dessa deklarationer har 68 objekt registrerats som 
komplexa.  
 
Tabell 9: Åtgärdsförslag en- och tvåfamiljshus, 1960 – 1999. 

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Byte/installation av värmepump 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 

 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 84 % av 
åtgärdsförslagen och Tilläggsisolering väggar för 11 %.  
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 82 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 10: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, en- och tvåfamiljshus 1960 – 1999. 
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För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 17 240 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  2 %  
Viss risk:  26 %  
Låg risk:  66 %  
Annan åtgärd: 6 %  
 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 18 430 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  2 % 
Viss risk:  26 % 
Låg risk:  65 % 
Annan åtgärd: 7 %  

 
 
 
Figur 4: Fördelning riskgrupper, 1960 – 1999. 

 
 
 
 
 
 

6.3.6 Nybyggnadsår 2000 – 2012  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 1968 deklarationer, varav 34 %, eller 671 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 802 stycken. I dessa deklarationer har ett (1) objekt registrerats som komplext.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 2254 deklarationer, varav 38 %, eller 848 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 984 stycken. I dessa deklarationer har fem byggnader registrerats som komplexa.  
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Tabell 11: Åtgärdsförslag en- och tvåfamiljshus, 2000 – 2012. 

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Byte/installation av värmepump 
- Annan åtgärd - värme 
- Maxbegränsning av innetemperatur 

 
Endast ett (1) förslag har lämnats inom kategorin Hög risk. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 98 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 12: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, en- och tvåfamiljshus 2000 – 2012. 

 
 
 
För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 802 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  

 

Hög risk:  0 % 
Viss risk:  19 % 
Låg risk:  63 %  
Annan åtgärd: 8 %  
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För perioden 1 juli – 31 december lämnades 984 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  0 % 
Viss risk:  17 % 
Låg risk:  60 % 
Annan åtgärd: 23 %  

 
 
Figur 5: Fördelning riskgrupper, 2000 – 2012. 
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6.3.7 Kommentarer nybyggnadsår 1960 – 2012  
För perioden 1960 – 1999 är de vanligaste åtgärderna desamma som för perioden 
innan 1960, dock vänder den ökande trenden för Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
och förekommer här i lägre grad. Även rekommendationen Tätning 
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar minskar och ges i ungefär hälften så stor 
utsträckning som före 1960.  
Efter 1999 ges, precis som antogs vid urvalet av ålderskategorierna, väldig få 
åtgärdsförslag. Exempelvis är förslag under rubriken Byggnadstekniska åtgärder i det 
närmaste obefintliga procentuellt sett. De vanligast förekommande åtgärderna är i 
stället Varmvattenbesparande åtgärder, Byte/installation av värmepump, 
Maxbegränsning av innetemperaturen samt Annan åtgärd – värme. Den sistnämnda 
rekommendationen lämnas i runt 10 % av deklarationerna 1960 – 1999 och runt 20 % 
för 2000 – 2012. För denna kategori kan påpekas att det av åtgärdsbeskrivningarna 
framgår att det i väldigt stor utsträckning rör sig om Maxbegränsning av 
innetemperaturen, som av okänd anledning istället registrerats här, något som också 
gäller generellt för samtliga ålderskategorier.   
 

För de åtgärdskategorier som utgör Hög risk går det att identifiera skillnader i 
omfattningen i förhållande till perioden före 1960. Tilläggsisolering av fasad når inte 
upp till 1 % vare sig sett till hela perioden eller endast för 1960 – 1999. Fönsterbyte 
föreslås oftare för 1960 – 1999 än för 2000 - 2012, men procentdelen har halverats 
jämfört med byggnader före 1960. För gruppen Viss risk är andelen för 1960 – 1999 
jämförbar med perioden före 1960, medan siffran för 2000 – 2012 i det närmaste 
halverats till förmån för grupperna Begränsad eller ingen risk och Annan åtgärd.  
 
Vid jämförelser som med fönsterbytenas procentuella fördelning bör man dock beakta 
att det rör sig om en skillnad på två procentenheter, samtidigt som skillnaderna i det 
statistiska underlagets kvantitet för de olika ålderskategorierna är påtagliga. För 
perioden 1960 – 1999 baserar sig exempelvis procentfördelningen på drygt 35 000 
lämnade åtgärdsförslag, medan samma siffra för perioden före 1880 inte når upp i 700.   
 
Precis som för byggnader före 1960 är varmvattenbesparande åtgärder mindre vanligt 
förekommande efter lagändringen 1 juli. Detsamma gäller för installation av 
värmepump.  
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6.4 Flerbostadshus 2012 
3802 godkända energideklarationer för flerbostadshus finns registrerade i Boverkets 
energideklarationsregister. Av dessa innehåller 2424, eller 64 % förslag på åtgärder 
som kan minska energiförbrukningen i de deklarerade byggnaderna. Det totala 
antalet åtgärdsförslag uppgår till 4074. 
 
 

6.4.1 Nybyggnadsår före 1880  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 16 deklarationer, varav 50 %, eller 8 stycken 
har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår till 11 
stycken. I dessa deklarationer har två objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 14 deklarationer, varav 79 %, eller 11 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 25 stycken. I dessa deklarationer har inga objekt registrerats som komplexa.  
 
Tabell 13: Åtgärdsförslag flerbostadshus, före 1880. 

 
 
 

På grund av det begränsade underlaget, med endast 19 godkända deklarationer med 
lämnade åtgärdsförslag, ger de procentuella fördelningarna inte ett resultat som går 
att tolka rättvist.  Det kan dock påpekas att objekten har en geografisk spridning över 
hela landet, och resultaten rör således inte endast ett fåtal sammanhängande 
fastigheter med likartade förutsättningar.  
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 14: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, flerbostadshus före 1880. 
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För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 11 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  0 % 
Viss risk:  18 % 
Låg risk:  73 % 
Annan åtgärd: 9 %  

 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 25 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  8 % 
Viss risk:  28 % 
Låg risk:  56 % 
Annan åtgärd: 8 %  
 
 

 
Figur 6: Fördelning riskgrupper, före 1880. 
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6.4.2 Nybyggnadsår 1880 – 1929  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 247 deklarationer, varav 70 %, eller 173 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 310 stycken. I dessa deklarationer har sex objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 270 deklarationer, varav 71 %, eller 193 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 363 stycken. I dessa deklarationer har nio objekt registrerats som komplexa.  
 
Tabell 15: Åtgärdsförslag flerbostadshus, 1880 – 1929. 

 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Injustering av värmesystem 
- Nya radiatorventiler 
- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
- Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 

 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 28 av de 
totalt 30 åtgärdsförslagen. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 41 % och 
Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta för 22 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 16: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, flerbostadshus 1880 - 1929. 
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För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 310 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  4 % 
Viss risk:  9 % 
Låg risk:  76 % 
Annan åtgärd: 11 %  

 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 363 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  5 % 
Viss risk:  13 % 
Låg risk:  66 %  
Annan åtgärd: 16 %  

 
 
 
Figur 7: Fördelning riskgrupper, 1880 - 1929. 

 
 

 
 
6.4.3 Nybyggnadsår 1930 – 1959  

För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 595 deklarationer, varav 69 %, eller 412 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 808 stycken. I dessa deklarationer har 21 objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 465 deklarationer, varav 72 %, eller 336 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 700 stycken. I dessa deklarationer har ett (1) objekt registrerats som komplext.  
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Tabell 17: Åtgärdsförslag flerbostadshus, 1930 – 1959. 

 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Injustering av värmesystem 
- Nya radiatorventiler 
- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak 
- Annan åtgärd - värme 
- Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 

 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 80 % av 
åtgärdsförslagen. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 42 % och 
Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta för 28 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 18: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, flerbostadshus 1930 - 1959. 

 
 
För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 808 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  6 % 
Viss risk:  7 % 
Låg risk:  72 % 
Annan åtgärd: 15 %  
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För perioden 1 juli – 31 december lämnades 700 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  6 % 
Viss risk:  5 % 
Låg risk:  75 %  
Annan åtgärd: 14 %  

 
 
 
Figur 8: Fördelning riskgrupper, 1930 – 1959. 
 

 
 
 

6.4.4 Kommentarer nybyggnadsår före 1960  
De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för hela perioden är Injustering av 
värmesystem, Nya radiatorventiler, Varmvattenbesparande åtgärder, 
Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak samt Tätning av fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar.  
Byte/installation av värmepump är välrepresenterat i perioden före 1880 (dock 
beräknat på väldigt få objekt), men avtar sedan i omfattning. För åtgärdskategorin 
Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak råder istället det omvända förhållandet, vilket 
skulle kunna ges samma förklaring som för en- och tvåfamiljshusen.  
 

För de åtgärder som medför Hög risk lämnades för tilläggsisolering av fasad (vägg, 
grundmur, sockel) sammanlagt 20 rekommendationer, medan siffran för byte till 
energieffektivare fönster var 103. Procentuellt utgör de en större andel än för en- och 
tvåfamiljshusen, med en toppnotering på 8 %. Här gör dock, återigen, underlagets 
begränsade omfattning att kredibiliteten i en jämförelse med en- och tvåfamiljshusen 
kan ifrågasättas, varför man heller inte bör dra alltför många generella slutsatser 
utifrån resultaten.  
En stringent bedömning av den förändrade lagstiftningens eventuella effekter låter sig 
av samma anledning knappast göras, men det kan ändå påpekas att kategorierna Hög 
och Viss risk i de två åldersgrupperna före 1930 ökar. 
 

Avslutningsvis kan vi istället konstatera att det för riskgruppen Viss risk lämnats 
sammanlagt 177 rekommendationer om åtgärder.  
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6.4.5 Nybyggnadsår 1960 – 1999  
För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 733 deklarationer, varav 66 %, eller 481 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 729 stycken. I dessa deklarationer har 40 objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 874 deklarationer, varav 64 %, eller 559 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 871 stycken. I dessa deklarationer har 87 objekt registrerats som komplexa.  
 
Tabell 19: Åtgärdsförslag flerbostadshus, 1960 – 1999. 

 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Injustering av värmesystem 
- Nya radiatorventiler 
- Varmvattenbesparande åtgärder 
- Annan åtgärd – värme 

 
 
För gruppen Hög risk står Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar för 96 % av 
åtgärdsförslagen. 
För gruppen Viss risk står Byte/installation av värmepump för 41 % och 
Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta för 31 % av förslagen. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 20: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, flerbostadshus 1960 - 1999. 
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För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 729 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  2 % 
Viss risk:  12 % 
Låg risk:  69 % 
Annan åtgärd: 17 %  

 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 871 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  3 % 
Viss risk:  7 % 
Låg risk:  70 % 
Annan åtgärd: 20 %  

 
 
 
Figur 9: Fördelning riskgrupper, 1960 – 1999. 

 
 
 

 
 
 
6.4.6 Nybyggnadsår 2000 – 2012  

För perioden 1 januari – 30 juni godkändes 260 deklarationer, varav 40 %, eller 103 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 110 stycken. I dessa deklarationer har 20 objekt registrerats som komplexa.  
 

För perioden 1 juli – 31 december godkändes 328 deklarationer, varav 45 %, eller 148 
stycken har lämnade åtgärdsförslag. Det totala antalet lämnade åtgärdsförslag uppgår 
till 150 stycken. I dessa deklarationer har ett 13 objekt registrerats som komplexa.
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Tabell 21: Åtgärdsförslag flerbostadshus, 2000 – 2012. 

 
 
 

De vanligast förekommande åtgärdsförslagen för perioden är: 
 

- Annan åtgärd – värme 
- Injustering av värmesystem 
- Varmvattenbesparande åtgärder 

 

För gruppen Hög risk har inga åtgärdsförslag lämnats. 
För gruppen Viss risk har totalt 12 åtgärdsförslag lämnats, varav 10 gäller 
Byte/installation av värmepump. 
 

Riskfördelningen inom de åtgärdskategorier som har varierande riskgrad framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 22: Riskfördelning inom åtgärdskategorier, flerbostadshus 2000 - 2012. 

 
 
För perioden 1 januari – 30 juni fördelar sig de totalt 110 lämnade åtgärdsförslagen 
enligt följande:  
 

Hög risk:  0 % 
Viss risk:  5 % 
Låg risk:  66 % 
Annan åtgärd: 29 %  

 

För perioden 1 juli – 31 december lämnades 150 åtgärdsförslag med fördelningen:  
 

Hög risk:  0 % 
Viss risk:  4 % 
Låg risk:  50 %  
Annan åtgärd: 46 %  
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Figur 10: Fördelning riskgrupper, 2000 – 2012. 

 
 

 
 
 
 
6.4.7 Kommentarer nybyggnadsår 1960 – 2012  

Perioden domineras av styr- och reglertekniska samt installationstekniska åtgärder 
som endast medför Låg risk. För perioden 1960 – 2012 ökar kategorin Annan åtgärd 
drastiskt, vilket till stor del verkar samma förklaring som för en- och tvåfamiljshusen, 
att maxbegränsning av innetemperaturen registrerats här istället. Denna ökning, samt 
det faktum att den totala andelen åtgärdsförslag precis som för en- och 
tvåfamiljshusen sjunker kraftigt, tyder också på att de moderna flerbostadshusens 
konstruktioner redan ger en god energiprestanda, som ändå i många fall kan 
förbättras med små och billiga (om inte kostnadsfria) åtgärder.  
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7. Sammanfattande analys och slutsatser.  
Resultaten av undersökningen uppvisar tydliga mönster för byggnadskategorin en- 
och tvåfamiljshus, medan resultaten för flerbostadshusen är mer tendensartade till 
följd av den begränsade omfattningen på statistiken. Vad som ändå framgår är att det 
för flerbostadshus i förhållande till en- och tvåfamiljshus ges fler åtgärdsförslag för 
kategorierna Låg risk och Annan åtgärd, färre åtgärdsförslag med Viss risk, medan 
andelen Hög risk är jämförbar de båda byggnadskategorierna emellan.  
Eftersom detta tyder på att riskerna för flerbostadshusen är mindre påtagliga kommer 
analys och slutsatser ske med fokus på en- och tvåfamiljshusen.  
 
 
 
Innan en analys och sammanställning av undersökningens resultat görs kan det vara 
på sin plats att säga några ord om den värderingsmodell och de klassificeringar av 
risker som sätter skiljelinjerna för resultaten, det vill säga vilken påverkan energi-
deklarationssystemet har på äldre bebyggelses karaktärsbärande värden.  
 
Som tidigare nämnts utgår riskklassificeringen från subjektiva bedömningar av vilka 
åtgärder som anses påverka en byggnads karaktärsbärande värden i sådan ut-
sträckning att dess visuella helhetsbild störs och/eller att den förhindras att förmedla 
sin historia. Andra förutsättningar, som åtgärdsförslagens kostnads-effektivitet, 
energibesparingsförmåga eller byggnadstekniska risker har inte vägts in i 
bedömningen. Vid en analys av resultaten kan det dock vara väsentligt att anta ett 
något bredare perspektiv för att skapa en förståelse för i vilken kontext vissa beslut 
fattats.  
 
Ett tydligt exempel på detta är frågan kring tilläggsisolering av innertak (läs 
takkonstruktioner) som enligt den värderingsmetod som tagits fram för uppsatsen 
medför Viss risk då åtgärden reducerar möjligheten att avläsa byggnadstekniska och 
hantverksmässiga traditioner. Med det bredare perspektivet är det i ett sådant fall 
rimligt att ställa den risken i förhållande till andra. Om vi utgår från ett objekt med 
oisolerad vind som ägaren vill bruka året om, blir det svårt att försvara ståndpunkten 
att vinden borde bevaras i befintligt skick. Med dagens krav på komfort och inte minst 
energibesparingar skulle möjligheten att fortsatt bruka byggnaden begränsas, vilket i 
förlängningen sannolikt medför en större risk för såväl byggnadens karaktärsbärande 
värden som dess faktiska överlevnad.  
Teorin och metoden för undersökning kan således ifrågasättas, samtidigt som läsaren 
ges möjligheten att utifrån teorin och undersökningens statistiska resultat göra sina 
egna subjektiva bedömningar av åtgärdsförslagens riskgrad.  
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Med detta sagt kan vi ta oss an uppsatsens frågeställningar, med början i vilka 
åtgärdsförslag som idag ges i svenska energideklarationer. Ett kortfattat svar på den 
frågan låter sig inte göras (det fullständiga svaret för de utvalda kategorierna framgår 
av resultatdelens tabeller), men vi kan konstatera att de vanligast förekommande 
åtgärdsförslagen är: 

- styr- och reglertekniska åtgärder, såsom varmvattenbesparande 
åtgärder, injustering av värmesystem samt maxbegränsning av 
innetemperatur,  

- installationstekniska åtgärder, såsom installation av värmepump eller 
byte till energieffektivare värmekälla, samt  

- byggnadstekniska åtgärder, såsom tilläggsisolering av vindsbjälklag 
och tätning av fönster och dörrar.  

 
 
 
Gällande uppsatsens andra och centrala frågeställning, om energideklarations-
systemet utgör en risk för äldre bebyggelses karaktärsbärande värden, kan vi dra 
följande slutsatser: 
 
De åtgärdsförslag som utgör Hög risk för byggnaders karaktärsbärande värden ges 
procentuellt sett i liten omfattning, såväl för äldre som modernare bebyggelse. Oavsett 
den begränsade omfattningen skulle det likriktade resultatet mellan åldersgrupperna i 
sig kunna tolkas som att det tas för liten hänsyn till karaktärsbärande värden, om 
utgångspunkten är att äldre bebyggelse i större utsträckning besitter sådana 
bevarandevärda kvaliteter.  
En sådan tolkning bör dock kompletteras med ett resonemang kring de energi-
deklarerade objektens befintliga skick. Exempelvis kan en äldre byggnads 
originalfönster redan ha bytts ut mot energieffektivare och för byggnaden 
okaraktäristiska fönster. En rekommendation där ett sådant nu uttjänt fönster föreslås 
bytas ut mot ett modernt fönster, anpassat efter byggnadens stil- och karaktärsdrag, 
skulle som tidigare nämnts istället höja byggnadens karaktärsbärande värde. 
   
Att undersökningen inte kan ta hänsyn till objektens befintliga skick utgör således en 
brist i bedömningen av vilka antikvariska ställningstaganden de oberoende experterna 
faktiskt gör. En tydlig indikator på avsaknad av antikvariska bedömningar är dock det 
faktum att det endast i en (1) av samtliga 19 409 godkända deklarationer för en- och 
tvåfamiljshus med nybyggnadsår före 1960 gjorts bedömningen att objektet är 
komplext. Enligt Boverkets förskrifter ska som nämnts byggnader som är särskilt 
värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt alltid 
klassas som komplexa. Att endast en av en sådan omfattande mängd byggnader skulle 
kunna tillskrivas sådana värden förefaller högst osannolikt.  
Dessutom tyder åtgärdsbeskrivningarna på att den låga andelen åtgärdsförslag med 
Hög risk snarare har sin förklaring i att åtgärderna inte är kostnadseffektiva än att den 
oberoende experten faktiskt tar hänsyn till byggnadens kulturvärden.  
 
Man bör heller inte stirra sig blind på den låga procentsiffran. Faktum är att det för 
2012 föreslagits fönsterbyten och tilläggsisoleringar av fasader, inklusive grundmurar 
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och socklar, på en- och tvåfamiljshus uppförda före 1960 i drygt 1000 
energideklarationer, eller i 8 % av deklarationerna med lämnade åtgärdsförslag. För 
gruppen Viss risk är den siffran 49 %. Teoretiskt sett kan de förslag som medför Hög 
risk ha rekommenderats för objekt som även finns representerade inom gruppen Viss 
risk. En rimlig slutsats av detta måste ändå vara att  för hälften eller f ler  
av de en- och tvåfamiljshus där den oberoende experten har identif ierat 
kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder medför minst en av rekom-
mendationerna en teoretisk risk för byggnadens karaktärsbärande 
värden.  Med tanke på att det i genomsnitt endast lämnas två rekommendationer per 
deklaration med förslag (vilket i sig är en siffra som kan användas för att ifrågasätta 
energideklarationssystemets verkliga nytta) blir den siffran än mer anmärkningsvärd.  
 

Om man vill identifiera orsaken till den höga siffran ligger en stor del av svaret i 
rekommendationerna om installation av värmepump. Här går självfallet återigen att 
föra en diskussion kring hur allvarlig risken av en sådan åtgärd faktiskt är, och med 
tanke på hur vanlig rekommendationen är kan det kanske också vara på sin plats att 
göra så.  
En rimlig invändning mot vilken genomslagskraft installation av en värmepump får i 
denna undersökning är att den trots allt är en åtgärd som i stor utsträckning är 
reversibel. I jämförelse med att byta ut en byggnads handsnickrade originalfönster, 
där ett tydligt karaktärsbärande värde för alltid avlägsnas från byggnaden, kan ett 
tillägg av en extern teknisk installation tyckas oklanderlig. En värmepump kan byggas 
in i en konstruktion som rätt anpassad till byggnaden inte nödvändigtvis bör störa 
dess visuella helhetsbild. Om framtida tekniska innovationer gör den överflödig kan 
den dessutom avlägsnas, även om det då också finns ett hål i fasaden att återställa.   
 

Detta resonemang går dock att applicera på de flesta av energideklarationssystemets 
åtgärdskategorier. Så länge ändringar och tillägg utförs på ett sådant sätt att de 
karaktärsbärande värden respekteras kan åtgärder med Viss risk, och i flera fall också 
med Hög risk, faktiskt genomföras. När sådana åtgärdsförslag ges borde det därför 
på samma sätt som när de oberoende experterna uppmanar fastighetsägaren att 
kontakta sakkunnig fackman för tilläggsisolering av en vind vara möjligt att 
rekommendera samråd med antikvarisk expertis.  
 

 
Uppsatsens tredje och sista frågeställning rör den förändrade lagstiftningens 
eventuella effekter. Några större divergenser i typ eller omfattning av åtgärdsförslag 
går inte att fastslå, vilket i sig inte är särskilt anmärkningsvärt med tanke på den korta 
tid som förflutit sedan lagändringen trädde i kraft. De tendenser som ändå 
identifierats i undersökningen går inte heller självklart att koppla till det faktum att 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte längre kan undantas från kraven på 
energideklaration. Om man däremot tolkar det dagsaktuella införandet av nya 
rubriker med direkt koppling till byggnaders kulturvärden i energideklarations-
formuläret som en effekt av lagändringen, kan möjligen svaret på frågeställningen 
förändras med tiden. Ett annat tillskott i lagen, som kanske borde få en än större och 
mer direkt effekt på energideklarationernas utfall, är kravet på obligatorisk 
platsbesiktning. Den lagändringen och deklarationsformulärets tillägg skapar 
åtminstone bättre förutsättningar för kvalificerade bedömningar av bebyggelsens 
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bevarandevärda kvaliteter, vilket också borde medföra högre ställda förväntningar på 
energideklarationernas utfall.  
Sammanfattningsvis kan undersökningen sägas ha besvarat uppsatsens första och 
sista frågeställning med tillfredsställande tydlighet. 
Vilka åtgärdsförslag som ges i svenska energideklarationer framgår av resultat-
kapitlets tabeller, och gällande den nya lagstiftningens genomslag är det befogat att 
påstå att någon sådan ännu inte skett.   
 

För den andra och centrala frågeställningen går det däremot inte att ge ett lika 
flagrant svar. Vad man ändå kan säga är att det i dagsläget inte går att konstatera att 
det svenska energideklarationssystemet inte utgör ett visst hot mot vårt bebyggda 
kulturarv, trots den procentuellt låga förekomsten av åtgärdsförslag med Hög risk. 
Den grundläggande förklaringen till detta är att det genom denna undersökning inte 
gått att se några tydliga tecken på att de oberoende experterna iakttar och prioriterar 
bebyggelsens kulturvärden.  
Hotbilden skall samtidigt nödvändigtvis inte överdrivas. Denna undersökning har 
inte kunnat ta del av all konversation som sker mellan energiexperten och 
fastighetsägaren. Systemet med oberoende experter, istället för som i exempelvis 
Norge där energideklarering utförs av fastighetsägaren själv i ett dataprogram, 
lämnar utrymme för experten att ge såväl skriftliga som muntliga rekommendationer 
som inte lagras i Gripen.  
De relativt tydliga signalerna på att det trots allt är modellen för vilka åtgärder som är 
kostnadseffektiva som har den dämpande effekten på i vilken utsträckning riskabla 
åtgärdsförslag rekommenderas måste ändå i slutändan fälla ett visst avgörande, och 
därtill i sig kunna sägas utgöra ett hot. För hur kommer energiexperternas 
antikvariska kompetens stå sig om synen på vad som är kostnadseffektivt förändras? 
 
 
 
7.1 Förslag på förändringar av energideklarationssystemet  
 

- Om åtgärdsförslag som innebär Hög risk enligt värderingsmodellen 
i detta arbete lämnas för byggnader med nybyggnadsår innan 1960 
skall fastighetsägaren samråda med antikvarisk expertis.  
 

- Om åtgärdsförslag som innebär Viss risk enligt värderingsmodellen 
lämnas för byggnader med nybyggnadsår innan 1960 skall den 
oberoende energiexperten rekommendera att fastighetsägaren 
samråder med antikvarisk expertis.  

 
Dessutom, kan en värderingsmodell med utgångspunkt från byggnadens 
karaktärsbärande värden i stället för de nuvarande begreppen historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden vara användbar i praktiken? Enligt 
min mening är svaret på den frågan ja.  
Med denna metod får de oberoende experterna ett mer definierbart värdebegrepp och 
ett användarvänligt verktyg, anpassat till energideklarationens åtgärdsförslag, som 
torde kunna borga för en mer samstämmig bedömningsnivå i de svenska energi-
deklarationerna.  
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7.2 Förslag på vidare forskning  
 

Denna undersökning åskådliggör inte de energideklarerade byggnadernas befintliga 
skick, exempelvis gällande karaktärsbärande värden i form av bevarade original-
detaljer.  
 

- I vilken utsträckning har de rekommenderade åtgärdsförslagen 
med Hög respektive Viss risk lämnats för byggnader som inte 
tidigare genomgått energibesparande ändringar, exempelvis 
exteriöra tilläggsisoleringar eller fönsterbyten? 

 
 
Undersökningen visar inte heller i vilken utsträckning åtgärdsförslagen faktiskt utförs 
av fastighetsägarna. 
 

- I vilken utsträckning genomförs åtgärdsförslag med Hög 
respektive Viss risk?  

- Hur värderar fastighetsägarna själva ett bevarande av sina 
byggnaders karaktärsbärande värden i förhållande till 
energibesparing? 

 
 
Modellen för vad som är kostnadseffektivt har i dagsläget en starkt dämpande effekt 
på energideklarationssystemets genomslagskraft. Uppenbart energibesparande 
åtgärder rekommenderas i mycket liten utsträckning, såväl för äldre som yngre 
bebyggelse, på grund av att de inte är lönsamma. Detta leder å andra sidan till att 
antalet åtgärder som riskerar att påverka byggnaders karaktärsbärande värden 
begränsas.  
 

- Kan internationellt och nationellt uppsatta miljömål nås med den 
nuvarande modellen för kostnadseffektivitet? 

- Är de oberoende experternas antikvariska kompetens tillräcklig för 
att göra kvalificerade bedömningar i det fall modellen för 
kostnadseffektivitet ändras och ger utrymme för fler åtgärdsförslag 
inom riskgraderna Hög och Viss risk?  

 
 
Systemet med att registrera en byggnad som komplex på grund av dess kulturvärden 
har bevisligen inte fungerat i praktiken.  
 

- Kommer Gripens nytillkomna rubriker gällande byggnadens skydd 
enligt KML, detaljplan, eller den möjlighet som nu tydligare ges 
för den oberoende experten att själv klassa en byggnad som 
kulturhistoriskt värdefull att leda till en större medvetenhet om 
byggnaders kulturvärden hos de oberoende experterna? 
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Denna undersökning visar inga tecken på att de lagändringar som trädde i kraft hade 
fått något genomslag vid årsskiftet 2013.  
 

- Går det efter längre tid att avläsa vilka skillnader de obligatoriska 
platsbesiktningarna och lagtextens krav på energideklarering 
oavsett byggnadens kulturvärden har medfört?   

 
 
Sett till det totala antalet godkända deklarationer ges endast ett och ett halvt 
åtgärdsförslag per energideklaration. De mest frekvent förekommande åtgärds-
förslagen är dessutom av sådan karaktär att man kan ifrågasätta om fastighetsägarna 
inte redan är medvetna om deras relevans för energieffektivisering, exempelvis 
varmvattenbesparande åtgärder, maxbegränsning av innetemperatur, tilläggsisolering 
av vindsbjälklag samt installation av värmepump.  
 

- Vilken nytta gör energideklarationssystemet i nuvarande utformning?  
 

 
Initialt var tanken att denna undersökning även skulle omfatta en kartläggning av hur 
den äldre bebyggelsens uppmätta energiprestanda förhåller sig till Boverkets 
referensvärden. Detta för att undersöka om den delen av energideklarationssystemet, 
det vill säga referensvärdena, utgör ett omotiverat hårt tryck på energieffektivisering 
av äldre bebyggelse.  
Denna del har emellertid fått utelämnas ur uppsatsen på grund av tidsbrist, men de 
slagningar i statistiken som ändå gjorts visar på några tendenser som bör vara värda 
att följa upp ytterligare.  
 

Resultaten gäller en- och tvåfamiljshus med nybyggnadsår före 1960 för perioden 1 juli 
– 31 december 2012, och visar att  
 

! den genomsnittliga uppmätta energiprestandan ligger 
närmare referensvärdets genomsnittliga minimigräns än 
dess medelvärde. 

 

! den genomsnittliga uppmätta energiprestandan är lägre för 
byggnader som uppfördes under perioden före 1880 än för 
perioden 1880 – 1929, som i sin tur har lägre genomsnittlig 
uppmätt energiprestanda än byggnader från perioden 1930 – 
1959. 

 
 

- Den genomsnittliga uppmätta energiprestandan ligger förvisso inom 
referensvärdets ramar, och kurvan för energiprestanda i förhållande till 
nybyggnadsår skulle möjligen se annorlunda ut om extrema topp- och 
bottenvärden utesluts.  
Men skulle dessa iakttagelser ändå kunna tyda på att äldre bebyggelse faktiskt 
har bättre energiegenskaper än vad vi idag tror?   
 

 



!

! &)!

 
 
 
 
 

8. Referensförteckning  
 
Lagar och förordningar 
 

EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda 
 

Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader 
 

Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader 
 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration av byggnader 
 

Boverkets föreskrifter (BFS 2012:9) om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd 
(2007:4) om energideklaration för byggnader.  
 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert.  
 

Boverkets föreskrifter (BFS 2011:9) om ändring av föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för 
certifiering av energiexpert.  
 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
 

Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
 
 
Publicerade källor 
 

Tryckta källor 
Björk, Cecilia m.fl. Så byggdes staden. Stockholm: AB Svensk Byggnadstjänst, 2008. 
 

Boverket. Piska och morot. Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i 
byggnader. Karlskrona: Boverket, 2005. 
 

Boverket. Utvärdering av systemet med energideklarationer. Uppdrag nr 12 Uppföljning av 
energideklarationer enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. 
M2008/4791/A. Karlskrona: Boverket, 2009. 
 

Energimyndigheten. Glasbranschföreningen. Fönsterrenovering med energiglas. Västerås: Edita, 
2008. 

 

IVA. Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse – Hinder och möjligheter att nå en halverad 
energianvändning till 2050. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. Stockholm: Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012.   
 

Muñoz Viñas, S. Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Butterworth  
Heinemann, 2005.  
 

Robertsson, Stig. Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetets förlag, 2002.   
 

Unnerbäck, Axel. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets 
förlag, 2002.  
 

Vadstrup, Søren. Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier. Köpenhamn: 
Socialministeriet Danmark, 2006, s.7ff 
  

 
 



!

! &*!

Elektroniska källor 
Approvus. Ändringar i lagen om energideklarationer – från 1 juli 2012. 
http://www.approvus.se/andringar-i-lagen-om-energideklarationer-fran-1-juli-2012 (hämtad 
2013-05-20). 
 

BELOK. http://www.belok.se/Verktyg_Total.php (hämtad 2013-05-20). 
 

Boverket. Information om energideklarationer. Beskrivning av meddelande för import av data. 
Boverket, 2013. 
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Övriga-
byggnadsägare/Import_av_data_via_xm_-_version_2.1.pdf (hämtad 2013-06-13) 
 

Boverket. Lars Abrahamsson Fastighetskonsult. Energideklarationer – lönsamma åtgärder. 
http://www.edkalkyl.se (hämtad 2013-05-05) 
 

Energi- och klimatrådgivningen. Energideklaration. 
http://www.energiradgivningen.se/privatperson/energideklaration#Energideklarationens%2
0innehåll (hämtad 2013- 05-06) 
 

Riksantikvarieämbetet. Varsam energieffektivisering – Workshop, Visby 23-24 augusti 2012. 
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/01/Varsam-energieffektivisering.pdf (Hämtad 
2013-04-12) 
 

Stockholms Stadsmuseum. Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. 
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska (hämtad 
2013-05-17). 
!

 
Opublicerade källor 
Boverkets energideklarationsregister, databasen Gripen. Utvald data rekvirerad från 
Boverket 2013-03-04 samt 2013-04-24. 
 
!

Figurförteckning 
Samtliga tabeller och diagram har sammanställts av uppsatsförfattaren.  
 
!

 

!

!

!

!

!

!

 

!


