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Yttrande över promemorian Genomförande av ändringar i
energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för
hushållsbruk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
remiss och lämnar följande synpunkter.
Krav avseende värmekostnadsfördelare
Av sid. 27 i den remitterade promemorian framgår att ”[k]ravet på korrekt mätning
kan regleras genom att ställa mättekniska krav på energimätare för värme
(värmemätare) och kyla, värmekostnadsfördelare samt vattenmätare för mätning av
tappvarmvatten för hushållsbruk i Swedacs föreskrifter med stöd av befintliga
bemyndiganden.”
Swedac har tidigare, dels i myndighetens yttrande över Miljö- och
energidepartementets remiss avseende Boverkets rapport (2015:34) Individuell
mätning och debitering i befintlig bebyggelse (M2015/03355/Ee) och dels i
framtagandet av den nu remitterade promemorian, gjort bedömningen, samt
framfört, att det inte är tillräckligt att endast ställa mättekniska krav på
värmekostnadsfördelare för att uppfylla kravet på korrekt mätning. Swedac vidhåller
tidigare ståndpunkt att, för denna typ av utrustning, är installationen och
anpassningen till den radiator som utrustningen är monterad på avgörande vilket
också finns beskrivet i Boverkets rapport.1
Swedac har i tidigare yttranden hänvisat till den danska lagstiftningen då Danmark
har en lång erfarenhet av reglering på området. Den danska myndigheten på
området Sikkerhedsstyrelsen har ansett det nödvändigt att meddela ett relativt
omfattande regelverk som omfattar följande:
• krav på mätutrustning,
• krav på värmeleverantören (fastighetsägaren) att:
- använda godkänd utrustning
- tillhandahålla en transparent redovisning av hur kostnaden för värmeenergin
fördelas i en fastighet
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- vid installation, service och byte av mätutrustning, anlita ett företag som har
certifierats för uppgiften.
Swedac instämmer i den bedömning som görs i promemorian att myndigheten med
stöd av befintligt bemyndigande i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätning och
mätdon kan ställa krav på utrustningen. Boverket har enligt förslaget att meddela
regler kring fördelning och redovisning av kostnaden för värmeenergi. Däremot har
Swedac inte möjlighet att ställa krav på installation av utrustningen med befintlig och
i promemorian föreslagen lagstiftning. Det innebär att Swedacs föreskrifter kommer
vara begränsade till krav på den utrustning som ska användas i det fall det finns en
skyldighet att se till att mätning kan ske enligt den föreslagna lagen om
energimätning i byggnader.
3 och 4 §§ förslag till lag om energimätning i byggnader
Enligt 3 § första meningen föreslås att ”den som äger ett flerbostadshus eller en
byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med tappvarmvatten
för hushållsbruk från en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att
varje lägenhets användning av tappvarmvatten för hushållsbruk kan mätas.”
Vidare föreslås i 4 § att ”den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett
flerbostadshus eller en byggnad med både bostäder och lokaler som avses i 3 §, ska
se till att varje bostadslägenhets användning av tappvarmvatten för hushållsbruk kan
mätas.”
Såvitt Swedac förstår avser mätningen hushållsbruk av tappvarmvatten och att det
inte är någon skillnad i för vilket ändamål mätningen ska ske – båda avser mätning i
leverans till bostäder. För att använda samma begrepp föreslår Swedac att i 3 §
ersätta ”lägenheter” med ”bostadslägenheter”.
I övrigt har Swedac inga synpunkter på remitterad promemoria.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anette Arveståhl efter föredragning av
juristen Josefine Larsson. Avdelningschefen Mikael Schmidt och utredaren Renée
Hansson har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.
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