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Kan energibehoven halveras?Kan energibehoven halveras?

• Administrativa styrmedel
regelverk för byggnaders energianvändningregelverk för byggnaders energianvändning             

• Ekonomiska styrmedelEkonomiska styrmedel
skatter, avgifter, bidrag

• Informativa styrmedel 
främjande av effektiv energianvändningfrämjande av effektiv energianvändning
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RegelverkRegelverk

Lag

Krav

Lag

Krav
Förordning

Föreskrifter
Sätt att uppfylla krav

Föreskrifter

Allmänna råd



Boverket bidrar till en ökadBoverket bidrar till en ökad 
energieffektivisering

• Boverkets byggregler
• Regelverk om energideklarationer• Regelverk om energideklarationer
• Stöd till kommuner vid Fysisk planering
• Kompetenskrav på energiexperter• Kompetenskrav på energiexperter

• Nya uppgifter utifrån• Nya uppgifter utifrån 
• energiprestandadirektivet
• energieffektiviseringsdirektivetenergieffektiviseringsdirektivet
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Skärpta energikrav för eluppvärmdaSkärpta energikrav för eluppvärmda 
bostäder & lokaler

Klimatzon I II III

I
Specifik energianvändning 
[kWh/m2 år] 95 75 55

II
Um [W/m2 K] 0,40 0,40 0,40

Tabell 9:2 a

III
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Skärpta energikrav för byggnaderSkärpta energikrav för byggnader 
med annat uppvärmningssätt

Klimatzon I II III

120 100 80

I
Specifik energianvändning 
[kWh/m2 år] 150 130 110

II
Um [W/m2 K] 0,50 0,50 0,50

Tabell 9:2 a

III
0,40 0,40 0,40
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Krav på energihushållning vidKrav på energihushållning vid 
ändring av byggnad

• Börjar gälla 1 jan 2013
• Samma krav på byggnadens specifika energi• Samma krav på byggnadens specifika energi-

användning som nybyggnad med beaktande av
• övriga tekniska egenskapskravg g p
• kulturvärden

• U-värdes krav vid ändring i klimatskärm
• Krav på energieffektiva installationer
• Effektiv elanvändningg

• SFP värden
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Energiklassning införs den 1 mars 2013Energiklassning införs den 1 mars 2013
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Boverket får tillsynsansvar överBoverket får tillsynsansvar över 
energideklarationer
Aktiv tillsyn över att energideklarationen ärAktiv tillsyn över att energideklarationen är 

utförd för byggnader som upplåts med 
nyttjanderätt och offentliga byggnadernyttjanderätt och offentliga byggnader

Reaktiv tillsyn över 
• Byggnader som säljsByggnader som säljs
• Annonsering
• Anslag av sammanfattningAnslag av sammanfattning
• Uppvisande för spekulanter
• Överlämnade till nyÖverlämnade till ny 

ägare/bostadsrättsinnehavare
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Utredning pågår avseendeUtredning pågår avseende

• Nära noll energi byggnader
• Individuell mätning• Individuell mätning
• Energikartläggningar i byggnader 
• Energieffektivisering av myndigheters• Energieffektivisering av myndigheters 

byggnader
• Förslag till nationell strategi förFörslag till nationell strategi för 

energieffektivare byggnader
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