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Adress
Fastighetsbeteckning

Nybyggnadsår
Uppvärmd yta (Atemp)

Fjärrvärme Självdrag
Direktverkande el Mekanisk frånluft
Vattenburen el Mekanisk från- och tilluft
Frånluftsvärmepump Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling
Luft/luftvärmepump Mekanisk frånluft med återvinning
Luft/vattenvärmepump
Markvärmepump 1-glas
Braskamin 1-glas med lös innerbåge

2-glas kopplade
Solceller 2-glas isolerfönster
Solpaneler 3-glas

3-glas isolerfönster

kWh/år kWh/m² och år
Uppvärmning 9399 53
Tappvarmvatten 2598 15
Fastighetsenergi 1092 6
Summa 13089 74
Hushållsel 5340 30

Faktiska värden
före normalisering

Efter normalisering och
normalårskorrigering

Primärenergi

Atemp (m²) 178
Kallvatten (m³/år) 135
Innetemperatur (°C) 21,0 21,0 21,0
Uppvärmning (kWh/år) 9399 10966 19131
Tappvarmvatten (kWh/år) 2598 3560 6408
Fastighetsenergi (kWh/år) 1092 1092 1966
Summa (kWh/år) 13089 15618 27505
kWh/m² och år 88 155

Timotejvägen 10 Västra Karup
Västra Karup 1:47
1976
178 m²

UPPDELNING ENERGIFÖRBRUKNINGHär ser ni den energiförbrukning vi utgått från innan 
energiklass och primärenergital beräknas.

Energi för uppvärmning kan innefatta flera energislag. 
Exempelvis uppvärmning med både el och ved. Husets 

förutsättningar som konstaterades vid besiktningen.
Notera att siffrorna speglar husets energiförbrukning 

innan normalisering. Övrig energiförbrukning som 
exempelvis uppvärmning av gästhus, uppvärmt utespa 

eller laddning av elbil är borträknad och påverkar inte det 

För att det ska gå att jämföra hus på ett rättvist sätt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma 
förutsättningar, oavsett antal personer i hushållet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas för normalisering.

FRÅN  FAKTISK 
FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

FAKTISK FÖRBRUKNING
PRIMÄRENERGI

Vilken energiklass och primärenergital huset får 
beror på många faktorer. Några av de uppgifter vi 
samlar in under arbetet med att färdigställa 
energideklarationen har vi sammanställt här. 
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Kommentar från Energiexperten
En byggnad med något förhöjd energiförbrukning i förhållande till liknande hus där energibesparande åtgärder för minskad 
energiförbrukning kan vara aktuella för att på så sätt optimera fastighetens energianvändning.
Vedkaminen har använts, cirka 2 m³ ved har förbrukats under vintersäsongen. 
Byggnaden har delvis kopplade tvåglasfönster och det finns enkla metoder att renovera tvåglasfönster så att de isolerar dubbelt 
så bra.
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Ni som bor i villa eller radhus kan göra många förändringar för att 

minska er energianvändning. Minskad energianvändning bidrar till 

minskad miljöpåverkan och ni får mer pengar kvar i plånboken. 

Uppvärmning av våra bostäder utgör ca 40 % av energianvändningen 

i Europa. Till år 2030 har EU satt som mål att minska utsläppen av 

växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990. 

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT 

ENERGIKLASSS 

KONTAKTA OSS 

ENERGIKLASS KOMMENTAR 

 Passivhus eller likvärdigt 

 Lågenergihus 

 Krav vid nybyggnation 

 Låg förbrukning 

 De flesta byggnader i Sverige 

 
Kan troligen finnas utrymme för  

kostnadseffektiva och  
energibesparande åtgärder 

 

HUR HAR VI RÄKNAT 

Den 1 januari 2014 infördes 

energiklasser i en skala från  

A till G, där A står för den lägsta 

energianvändning en byggnad 

kan ha, och G för den högsta. 

Från och med den 1 januari 2019 

uttrycks energiprestandan 

i ”primärenergital” i stället 

för ”specifik energianvändning”. 

Primärenergital utgår från husets faktiska energiförbrukning med 

hänsyn tagen till flera faktorer, här är några exempel: 

• Husets geografiska läge. 

• Uppvärmda fristående byggnader. 

• En ovanligt hög, eller låg, innetemperatur. 

• Hushållets varmvattenförbrukning 

• Elbil, utespa, pool eller annan energiförbrukande egendom. 

Detta är exempel på några av de faktorer vi tar med i våra  

beräkningar innan primärenergital och energiklass bestäms. 

Resultatet är husets energibehov för uppvärmning och normaliserad 

varmvattenförbrukning i kWh/m² och år. 
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https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/#
https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/#
https://www.instagram.com/eklund.eklund
https://fb.me/eklundocheklund


Verkstadsgatan 2  |  235 32 Vellinge 
info@energiklart.se
energiklart.se

energitips!
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Investera i

Solceller

PRODUCERA DIN EGEN EL!
I Sverige lyser solen mer än vad man kan tro, på vissa platser lika bra som i Centraleuropa. 
Förutsättningarna för billig och miljövänlig energi i form av solceller är därför goda. Hur 
goda förutsättningarna är för just din byggnad beror på fastighetens placering dvs. 
takets area och lutning samt i vilket väderstreck det ligger.

Ett optimalt tak vetter mot söder, har mellan 40-47 graders lutning och skuggas inte av 
något. Men även tak som har andra lägen och lutningar kan ge tillräckligt med solenergi 
för lönsam kalkyl. 

Elpriset förväntas med tiden att öka och vill man minska sitt beroende av köpt energi är 
solceller ett mycket bra val. Priset på solpaneler har sjunkit de senaste åren vilket gör att 
det nu är mer lönsamt än tidigare. Med minskad återbetalnignstid och hög kvalité på 
solcellspanelerna ger det mycket goda förutsättningar till en bra ekonomisk avkastning.

Takyta
Antal 

paneler
Förväntad  

elproduktion i kWh

20 m2 12 4 000

40 m2 24 8 000

60 m2 36 12 000

100 m2 60 20 000

BRA ATT VETA!
✹ Det finns möjlighet att söka upp till 20 % i solcellsbidrag för privatpersoner och 

TIPS!
✹ Ta in offert från minst 2 leverantörer och fråga efter referenser. 
✹ Besök gärna någon av deras befintliga kunder.
✹ Kontrollera leverantörens garantitider, produkt- och 

Bli mindre beroende av köpt el!

HÄR KAN DU LÄSA MER OM SOLCELLER:

Sök  hos länsstyrelsen!

20%

MINSKA 
INVESTERINGSKOSTNADEN 
GENOM  SOLCELLSBIDRAG!

Skanna eller klicka

Läs om flera heta energitips på  www.energiklart.se

SolcellsforumEnergimyndigheten

Förväntad pay-off ligger mellan 8 - 14 år beroende på systemets storlek och typ av anläggning.

företag hos länsstyrelsen.

effektgaranti.

http://energiklart.se
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/
http://www.solcellforum.se/
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Läs om flera energitips på

www.energiklart.se

Smarta energitips!
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Investera genom att

Renovera kopplade tvåglasfönster!

HÅLL KYLAN UTANFÖR!
Byggnader med kopplade tvåglasfönster isolerar mindre än hälften så bra mot dagens 

fönster. Ett alternativ till att byta hela fönsterkonstruktionen (om fönstret i övrigt är i bra 

skick) är att byta ut en glasruta.

Bäst energispareffekt får man genom att byta ut det inre glaset i kopplade 2-glasfönster 

mot ett energiglas, alternativt isolerruta med energiglas. Husets fasad får då ingen 

utseendeförändring, vilket ofta blir följden när man byter hela fönsterkonstruktionen. En 

fönsterrenovering med energiglas är mindre omfattande och sparar i stort sett lika mycket 

energi. Det är både enklare och effektivare att förbättra fönstren med en energiglaskon-

struktion på insidan än att byta ut hela fönstret. Renoverings metoderna går att utveckla 

med bullerdämpning, solavskärmning, säkerhet med mera. Glasmästaren kan ge råd.

Sluta slösa med din energi-

förbrukning och betala 

mindre till elbolagen. Ha 

roligare för dina pengar 

och gör samtidigt nytta för 

miljön.

Om fönster/dörrar är av äldre karaktär så är ofta drevningen (isolering runt karmen) också 

detta. Ta bort befintligt foder runt fönstren och montera ny modern isolering (drevremsa) 

runt fönsterkarm/dörrkarm. Denna åtgärd är mycket kostnadseffektiv och ger en bättre 

inomhusmiljö med sänkt energiförbrukning.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM RENOVERA FÖNSTER:

Innerfönster.pdf   1   2014-11-03   17:28

Koppla fönster2.pdf   1   2014-11-03   17:30

Skanna eller klicka

Renovera fönster Fönstertillverkare

http://energiklart.se
http://www.energiklart.se
http://www.energiklart.se
http://www.energiklart.se
http://www.energiklart.se/images/pdf/Fonsterrenovering.pdf
http://www.energifonster.nu/sv/tillverkare.aspx
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Smarta tips om 

Vedeldning

SÄNK KOSTNADERNA FÖR UPPVÄRMNING; ELDA!
Att elda med ved är klimatneutralt. Det betyder att den koldioxid som släpps ut vid 
förbränningen är lika stor som den mängd trädet tagit till sig under sin livstid. Det är 
däremot inte lika effektivt som till exempel en värmepump eller direktverkande el. En 
del av värmen kommer alltid att försvinna upp i skorstenen. Ved är också en förnybar 
energikälla då vi i Sverige inte har några problem med skogsskövling. För varje träd 
som huggs ner planteras ett nytt. 

För effektivare spridning av värmen kan man installera temperaturstyrda fläktar 
som transporterar den varma luften till ett annat plan eller rum genom bjälklaget 
eller väggarna. Är det längre sträckor kan man förlänga fläktarnas kanal med 
spirorör. På detta vis sprider man värmen bättre samtidigt som man jämnar ut 
temperaturen i byggnaden. För att undvika kondens bör spirorören isoleras om 
de monteras i kalla utrymmen, exempelvis på en vind. 

Har man ett vattenburet system kan man komplettera med en vattenmantlad 
vedkamin. Vatten cirkulerar då runt kaminen och värms upp för att sedan 
fylla ackumulatortankar eller föras rakt ut i radiatorsystemet. 

Vedeldning går bra att kombinera med sin luftluftvärmepump. De nyare 
luftluftvärmepumparna känner av när man eldar och slutar då att ge värme och kan 
ställas in så att de endast sprider den redan uppvärmda luften vidare ut i byggnaden. 

TIPS!

❦ Det är viktigt med drag. Luften gör att syret i brasan ökar och det blir en starkare eld, 

❦ Håll koll på röken från skorstenen.
Svart och tät rök betyder att förbränningen inte är optimal. Röken bör istället 
innehålla en del ånga samt vara ljus och luktfri. 

❦ Veden bör inte innehålla mer än 20 % fukt.

❦ Tänk på säkerheten! 
     Kontrollera brandvarnaren och se till att brandsläckare finns nära till 
     hands. Kom ihåg att askan kan vara varm upp till 4 dagar efter eldning. 

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VEDELDNING:

Skanna eller klicka

Naturvårdsverket Brandskyddsföreningen

ibland kan det behöva öppnas ett fönster eller två.

Ur ett energiperspektiv är vedeldning inte särskilt effektivt jämfört med en värmepump. 
Förbrukar man ved motsvarande 3 000 kWh krävs det endast 1 000 kWh till en 
luftluftvärmepump för att producera samma mängd värme. Hus som värms med el och 
kompletterar med ved får av denna anledning högre energiprestandavärde (kWh/m2 och år). 

KLIMATNEUTRALT

http://energiklart.se
http://energiklart.se/images/pdf/vednaturvardsverket.pdf
http://energiklart.se/images/pdf/vedbrandskyddsforeningen.pdf
Matias
Stämpel


