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Remiss av Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (dnr
2015/2507/Ee)

Svensk Fjärrvärme tackar för möjligheten att svara på rubricerad remiss.
Sammanfattning
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Svensk Fjärrvärme avstyrker föreslagen systemgräns med fortsatt
utgångspunkt i "köpt energi". Förslaget diskriminerar gemensamma
sarnhällekonomiskt effektiva uppvärmningsformer som fjärrvärme. Förslaget
riskerar medföra snedvridning av konkurrensen på värmemarknaden och att
tvärt emot intentionerna öka den totala energianvändningen. Teknikneutralitet
förordas starkt för att säkerställa att förslaget leder till energieffektivisering
sett till hela energisystemet och samtidigt skapa förutsättningarna för
fastighetsägare att välja den uppvärmningsform som är mest ändamålsenlig
för den verksamhet man bedriver.
Svensk Fjärrvärme förordar i stället en systemgräns som utgår från
byggnadens klimatskal utifrån använd energi (nettoenergi). Detta ger fokus på
långsiktigt energieffektiva byggnader och ger teknikneutralitet mellan
uppvärmningsformer.
Svensk Fjärrvärme avstyrker och är starkt kritiska till förslaget om att vissa
typer av egenproducerad förnybar energi, s.k. "fritt flödande energi" inte ska
räknas in i energiprestandakravet. Förslaget öppnar upp för att välja en viss
uppvärmningslösning och då undvika att bygga ett bra klimatskal, det riskerar
att öka andelen el för uppvärmning, eleffektbehovet vintertid och belastningen
på elnätet.
I det fall Boverket trots ovanstående väljer systemgränsen utifrån den "köpta
energin" tillstyrker Svensk Fjärrvärme förslaget om en viktningsfaktor på 2,5
för elbaserad uppvärmning.
Boverkets rapport är ofullständig. V i saknar bl.a. de förslag till nya och
skärpta krav på byggnadens klimatskal (värmegenomgångs- och
lufttäthetskrav) som tagits fram i utredningsarbetet samt relevant
konsekvensanalys av påverkan på energisystemet. Detta gör att det inte är
möjligt att ta ställning till de samlade konsekvenserna av förslaget.
Svensk Fjärrvärme anser att det är olyckligt att det parallellt med den politiska
behandlingen av NNE-rapporten kommer att pågå remissbehandling av
Boverkets förslag till nya föreskrifter under hösten. Detta ger intryck att den
politiska behandlingen i praktiken är av underordnad betydelse.
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Om svensk fjärrvärme oeb bebovet av ett systems oeb belbetsperspekdv

De senaste sextio åren har viiSverige gemensamt byggt upp ett av världens mest
effel^tivaenergisystem.Väl utbyggda fjärrvärmenät gör det möjligt att ta tillvara
energiresurser som annars inte alls slorlle kunna utnyttjas oeh samtidig produlrtion av
el oeh värme säkerställer bästa möjliga resursutnyttjande. Idag värms över ^0 proeent
av alla flerbostadshus oeh ea 80 proeent av alla lokaler med fjänvärme. Den svenska
fjärrvärmen ä r i d e t närmsta helt fossilfli oeh består flamför allt av förnybara bränslen
oeh energiresurser som annars går förlorade, t.ex. avfall oeh industriell spillvärme.
l^tförmningen av byggreglerna, inldusiveombyggiradsregler,har en myeket stor
påverkan på fjänvärmebransehen. Detta gäller därmed även alla de delar av samhället
som är beroende av fjärrvärmen som t.ex.avfallshantering, elprodulrtioni
l^aftvärmeverk, den kommunala ekonomin oeh hela biobränsleselrtorn.Bn
konsekvens av Boverkets förslag är att förnybar energi inom fjärrvärmen skulle
ersättas med individuell byggnadsanl^mutenprodulrtion av förnybar energi. Bn
utfasning av möjligheterna att ta tillvara spillvärme oeh stadens överskottsenergi
riskerar att leda till en totalt sett ökad resursförbruloringisamhället tvärtemot
intentionerna rned förslagetorn nära-nollenergibyggnader.
Bnergieffelrtivisering måste ses ur ett helhetsperspektiv oeh påverkas av omfattande
parallell nationell oeh BD-lagstiftning. länder senare år har en omfattande BBIlagstiftning växt flarn med bl.a.BFl^srevideradedirelrtiv om byggnaders
energiprestanda, energieffelrtiviseringsdirelrtivet,energimärl_rmgs-oeh ekodesigndirelrtiven oeh B^sförnybart-direlrtiv som har kopplingar till energilcravens
utförrrmingibyggreglema.lvintras presenterades oeksåBt^-kommissionens
energiunionsförslag som ger en ram för omfattande Bt^-initiativ inom energipolitiken
de kommande åren.Bland annat förbereder kommissionen en BFl-strategi för värme
oeh l^la som väntas presenteras före årssldftet. Byggreglernas utförmning är en deli
en större helhet som ska passasiniB^s oeh Sveriges samlade energipolitiska
ambitioner som är att minska den negativa påverkan på Idimatet, öka andelen förnybar
energi oeh minska den totala energiresursanvändningen.
SvenskFjärrvärmeinstämmeriambitionerna att skärpa energil^raveniBoverkets
Byggregler ( B B ^ p å ett sätt så att man uppnår en ökad energieffelrtivitetisarr^
Svensk Fjärrvärme anser att den vilrtigastefönl^ionen för energil^avenibyggreglerna
är att säkerställa att vi fårvälbyggda oeh energisnåla byggnader. SvenskFjänvärme
anser doek att delar av r^h^-förslaget riskerar att göra så att energianvändningen t o ^
sett blirmindreeffölrtiv oeh riskerar att irmebära energislösande hus.Detta riskerar
tvärtemot syftet att öka primärenergianvändmngeniSverige.Bftersom förslaget styr
emot ett ökat effelrtbehov under den kalla delen av året kommer omställningen till ett
hållbart energisystem att försvåras.
Boverkets utre^nmg saknar helhetsperspektiv

SvenskFjärrvärme härunder lång tid framfört att det flnns ett problem med
energil^avenidagensbyggregler.Bnergil^aven styr bort flåneffelrtiva gemensamma
uppvärmningslösningar där lågvärdig energiiförm av hetvatten kan utnyttjas.Istället
byts dessa ut mot mindre effel^tiva individuella lösningar som samtidigt innebär en
ökad användning av el för uppvärmningsändamål.
V i välkomnar att regeringen gett ett uppdrag om att se över systemgränserna för
energil^avenibyggieglema.Boverket har bedrivit ett relativt omfattande
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utredningsarbete där även berörda branschrepresentanter involveratsiolika
reförensgrupper,vilket har varit bra. Dessvärre har reförensgruppernassynpunlrter inte
tagits tillvara. V i anser att Boverket tyvärr inte har lyckats presentera ett genomarbetat
helhetsförslag med en långsilctigt hållbar utförmning av energilo^aven.
Boverkets rapport ä r i f l e r a delar oföllständig oeh utelärrriiar ett fl
för att l^tnna ta ställning till de samlade konsel^enserna av förslaget. Det är oklart vad
Boverket talrtislrt avser föreslåisina nya föresl^ifler vad gäller t.ex. krav på
byggnadens klimatskal. V i saltar bl.a. följande:
^

D
^
D
^
^

De delar som flmnits med tidigareiutredningens arbete om skärpta
värmegenomgångsl^avoehnyal^avpålutttäthet.lutredmngens
reförensgr^upper har det rått enighet om huvudsyflet med energil^aveni
byggreglerna måste vara att det byggs energieffölrtiva byggnader med god
energiprestanda.
Preciseringar av nödvändiga beräl^ringsförutsättningar oeh referensvärden.
Bnsammanställnmg av föreslagna energilcravsnivåer för olika
byggnadskategorier oeh klimat^onerilandet.
Bn samlad konsel^ensanalys oeh vad de ekonomiska effölrterna av r^^^
l^aven kan väntas innebära för berörda alrtörer oeh samhället.
Bn analys av olika energitillförselsystems olika miljöegenskaper samt
miljöeflelrterna av ett ökat resursbehov avseende byggmaterial oeh montage.
Bn tydlig koppling till resultateniden utvärderingsrapport om
lågenergibyggnader som Boverket oeh Bnergimyndigheten redovisade!
början av juni.

Alltför tidspressad beslutsprocess om NNE-kraven

SvenskFjärrvärme anser att det är olyckligt att Miljö-oeh energidepartementets
hantering av Boverkets ranport kommer att pågå parallellt under hösten med att
Boverket remitterar förslag till nya föresl^iflerutiflån rapporten. Att det samtidigt
med remissen kommer att pågå en riksdagsbehandling av regeringens skrivelse om
nära-nollenergibyggnader under slutet av hösten ger intryck av att det politiska
behandlingenipralrtiken saltar betydelse.Vi har förståelse för att det råder en
pressad tidsplan med genomförandet av Bl^-direl_ivetsl^av om näranollenergibyggnader, men det tar inte innebära att den normalagångenide
demoloatiska beslutsprocesserna flångås.
Energlmyndlgbetens Invändningar mot förslaget skapar osäkerbet

Att Bnergimyndigheten inte står bakom utredningens huvudförslag om flitt flödande
energi, val av systemmäns oeh införande av och nivå på vilrtningsfalrtor för el skapar
osäkerhet. Det hade också varit av värde omBnergimyndighetenssynpunlrter
utvecklats närmareirapporten för att ta en bättre förståelse för åsilrtssldllnadema.
Det är positivt att Bnergimyndigheten önskar en förtsatt utredning av olika alternativ
till dagens systemgräns oeh konsekvenserna med olika systemgiänser.Det hade dock
varit betydligt bättre om Boverket oeh Bnergimyndigheten hade kunnat presentera ett
gemensamt
förslagidennaflågaeflersomenergil^avenibyggreglerna
redan har
utretts tyra gånger de senaste tio åren.
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"Fritt flödande energi" Innebär mindre energieffektiva byggnader

Förlaget om att flitt
byggnaden inte ska inlduderasienergiprestandal^avet innebär ett avsteg från
inrilrtningen att energil^aven ska bidra till energisnåla byggnader.Förslaget förstärker
disl^imineringen av energieffelttiva gemensamma uppvärmningsalternativ,som
fjärrvärme, på värmemarl^maden. Att premiera individuella uppvärmningslösningar har
inget egenvärde oehiornråden där det finns fjärrvärme innebär de en totalt sett
minskad resurseffelrtivitet oeh en samhällsekonomislrt mer ineffelrtiv
energiförsörjning.
Den storskaliga optimering som görsienergisystemet med hjälp av ledningsburna
värmelösningar bör därför värderas minst på samma sättienergiprestandal^ravet som
individuella uppvärmningslösmngar.SvenskFjärrvärme anser doek inte att
undantaget för "flitt flödande energi" ska utvidgas att omfatta även fjärrvärmenäten
utan anser att detta omotiverade nya begiepp bör utgå ur förslagetisinhelhet.Vi
anser oekså att det är lika vilrtigt att vara sparsam med småskaligförnybar energi som
med den energi som köns in.
"Fritt flödande energin styr valet av uppvärmningslösningar

SvenskFjärrvärme avstyrker förslaget om att "fl^tt flödande energi" inte ska räl^nasin
ienerginrestandai^aveteflersom det styr vaietavunnvärrrr^
andelen el föruppvärrnning, ökar belastningen på elnätet oeh ökar eleffektbehovet
vintertid. Förslaget innebär att dagens styrningibyggreglema mot individuella oeh
byggnadsanlorutnauppvärmningslösmngar förstådds. Fastighetsägarens koppling till
ett energinät är nödvändig för att överskottet flån energi som produeerasi
anläggningar som ägs av fastighetsägaren, eller som flnns vid byggnaden, ska l^unna
säljas tillbaka till nätet oeh användas av andra än fastighetsägaren själv.Förslaget
hindrar innovation oeh utveelding av affärsmodeller för uppvärmningslösningar oeh
disl^iminerar viss förnybar energi före annan.
G^enom förslaget flämjasvärmepumparikombination med solenergi eftersom
förslaget endast tar hänsyn till den årsvisaenergiprodul^ionenflån den fritt flödande
energin oeh inte när på året produlrtionensker.Dåeffelrtbehovetföruppvärrnning
infaller vintertid måste man jämföra konsel^venserna på energisystemet mellan
solenergi sornrnartid med Iföpt fjärrvärme vintertid, detta görs doekinteiförslaget.
Detta är villigt eftersom värmebehovet huvudsaldigen finns under vinterhalvåret då
solenergin endast kan ge marginella tillskott. Ett ökat eleffel^behov vintertid innebär
att effelrtbalansenförsämrasien situation där den statligt upphandlade effölrtreser^ven
av regeringen föreslås förlängas till 2025 bl.a. på grTind av aviserade stängningar av ett
antal käml^aflsrealrtorer. De föreslagna r^r^d^avenbidr^^
försämrad effektbalans.
Förslaget minskar utrymmet för kraftvärme oob bldrartlll en Instabllare
elförsörjning

Oenom att förslaget flärnjar individuella oeh elbaseradeuppvärrrrningslösningar
minskar utrymmet för att produeeral^ aflvärme. För hus som flnns utanför
fjärrvärmeområden är värmepumpar ofl
där fjärrvärme ärutbyggdmnebäruppvärmning med el oftast en mindre energieffelrtiv
lösning för helheten. Det är mer energieffelttivt att utnyttja återvunna bränslen för att
produeera både el oeh värme samtidigtil^aflvärmen, jämfört med att använda el för
4 ^
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uppvärnrning, oavsett om den är förnybar eller fossil. Förslaget går därmed på tvärs
mot ett energisystemperspelrtiv.^rattvärmenflmrsitätorter oeb kan bidra med lokal
elprodulttion vilket minskar sanrbällets sårbarhet oeb bidrar till den svenska
effelttbalansen vintertid. Oetta innebär att l^aftvärmeverk med reglerutrustning för
s.k.ö-dritt kan försörja ett lokalt onrråde eller en stad utan att vara beroende av
tillförsel av el uåu det nationella stamnätet.
l^rattvärmen utgör även en flexibel elprodulrtionskälla, som kan bidra till en stabil
elförsörjning när andelen vind-oeh soll^aflökarielsystemet.Även a r t i k e l l ^ i E ^
energieffelrtiviseringsdirektiv ålägger medlemsstaterna att göra heltäckande
bedömningar av potentialen för att använda högeffelrtivl^aflvärme, fjärrvärme oeh
fjärrlcyla. Medlemsstaterna ska också ta flarn strategier som uppmuntrarutnyttjandet
av potentialen för användning av effektiva värme-oeh l^ylsystem,isynnerhet sådana
som använder sig av högeffelttivloaftvärme.
Förslaget diskriminerar vissa slag av egenprodnoerad förnybar energi oeb vissa
ägare av värmeproduktionsanläggningar

Förslaget disloiminerarvissa typer av egenprodueerad förnybar energi som bioenergi
utan någon närmare motivering."Fritt flödande energi" är inte något begrepp som
återflnns vare sigiBF^^sförnybart-direlrtiv eller något annat regelverk oeh
definitionen har tagits fram på ett godtyckligt sätt.lrapporten påstås att ved har
alternativ användning till sldllnadflån annan energi flånsol,vind, mark, lufl oeh
vatten.Vi anser att detta är felalrtigt då även energi flånsol,vind, mark, lufl och
vatten bar en alternativ användning då de kan distribueras vidareiett ledningsnät for
fjärrvärme eller el oeh användas för andra energibehov.Elflånbyggnadsmtegrerade
solceller kan t.ex. också användas för laddning av elbilar.
V i anser också att det är principiellt fel att disl^riminerastorskaliga värmepumpar eller
solvärmeanläggningar så fort de är anslutna till ett fjärrvärmesystem. Oet har lenappast
ur miljö-eller energieffelrtiviseringssynpunlct någon betydelse om de nämnda
förnybara energislagen används individuellt elleriettoptimerat fjärrvärmesystem.
Förslaget disloiminerar, även baserat på vem som är ägare till en värmeprodulrtionsanläggning eftersom fastighetsägarna enligt förslaget måste ha rådighet över
anläggningen. Oetta förstärks av att energi flåns.k."allmänt nät" för ledningsburen
energi, dvs. fjärrvärme, el oeh gas utesluts. Begi^eppet "allmänt nät" används dock
normalt inte för fjärrvär^ne oeb vi vill påtala att den särskilda lagen som möjliggjorde
allmänförldarmgavfjä^värmesystemuppbävdes^OO^
Begreppet "Fritt flödande energi" innebär många definitlonsmässigaoob
juridiska problem

Förslaget om att vissa t^per av egenprodueerad förnybar energi inte ska räl^rasini
energiprestandal^ravet leder till en lång rad problem med definitioner oeb juridisk
avgränsning. uppfyllandet av byggreglerna för en viss byggnad föreslås vad gäller
energiegenskaper vara beroende av ett avtal med en grupp ^ ^ f a s t i g h e t s ä g a r e ,
vilket komplicerar ansvarstagande oeb tillsyn. Oet innebär att det finns en uppenbar
risk att energiprestandaloavenipralrtiken etter band frångås eftersom olika typer av
gamla installationer inte längre levererar den energi som förutsattes vid uppförandet
oeh drifltagandet av byggnaden, l^yainstallationerirespelrtive byggnad kan oelcså
betyda att energiprestandal^aven inte längre uppnås. Flur säkerställer man t.ex. att en
solvärmeinstallation förtsätter att leverera den energi som förutsågs vid projelrteringen
oeh idrifltagandet av byggnaden7Solvärmeinstallationen kan ha motiverat att
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byggnaden l^nde byggas med säruieldimatskärm oeh energinrestanda. Denna tyn
installationer är sannast långsilrtigt tillförlitliga eller sällade o
Idimatskalsåtgärder.Detfirrns risk att det förutsedda ^flödande^ energitillskott
minskar ellerunnhörn.g.a.dålig fönktion eller slfötsel.Då är huset ingen näranollenergibyggnad längre.
SvenskEjärrvärme anser att förslaget oekså strider motnlan-oeh byggförordningens
krav nå att sldlda energislag som är lämpliga ur allmän synnuulrt utan omfattande
ändringar kan a n v ä n d a s . 1 3 k a p . l 5 ^ i p l a n - o e h byggförordningen (2011:388)
ttamgår följandet "td^ppvärmningssystemetien byggnad som innehåller en
bostäder etter arbetslokal
sättet oeh energislagetutförmas så att man utan omfattande ändringar kan använda
sldlda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunlrt."Vi anser att förslaget
loattigtinsl^änker möjligheterna att använda energislag som är lämpliga ur allmän
synpunltt, t.ex. fjärrvärme.
Oot saknas bobov av ytterligare styrmedel för småskalig bebyggoisoanknuten
energiproduktion

Det saltas behov avytterligare styrmedel för att främja bebyggelseanl^ruten förnybar
energiprodulrtion då det redan flnns andra styrmedel på plats för att främja en sådan
utveelding som t.ex. den vid årssldftet införda skatteredulrtionen för mil^oproduktion
av förnybar el, investeringsstödet för soleellerlil^omeleertifikatssystemet oeh energioeh koldioxidbeskattningen. Eftersom den levarvarande begränsade användningen av
fössil energi för uppvärmningsändamålipralrtiken redan ä r p å väg att fasas ut med
befintliga styrmedel till 2021 saltas bebov av ytterligare styrmedel för att
åstadkomma denna utveelding.
Boverket motiverar förslaget bl.a. med att det gynnar småskalig energiproduktion. Det
ärvare sig fastighetsekonomislrt eller samhällsekonomislrteffelrtivt att gynna
småskalig byggnadsanl^rutenenergiprodulrtion. Det kan heller inte vara byggreglernas
uppgift att styra valet avuppvärmningslösning när vi redan har myeket starka
styrmedel nå olats för att åstadkomrna en önskad energiomställningtillförnybara
energikällor.
t^mnågot borde lyttasham vore det bättre att framhålla värdet oeh möjligheterna att
ta tillvara stadens överskottsenergi, bland annat från byggnader oeh olika typer av
verksarrilreterilokaler.Detta förutsätter doek att ett större energisystemperspelrtiv tas
med utgångspunlrtihurlångsilrtigt hållbara städer kan frärnjas oeh en ökad integration
av olika energisystem kan ske.
"Fritt flödande energi" bar Inte stödiFO^direktivet om byggnaders
energiprestanda

Begreppet ^ttitt flödande energin har inget somhelststödiBt^-direktivet om
byggnaders energiprestanda.fnte heller exlduderingenav^allmänt nät för
ledningsbunden energin. El^-direlrtivetsdeflnition av nära-nollenergibyggnader säger
följande om energibehovett
^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^
^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ B . ^

^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B ^ . D e t e e n t r a l a är alltså att energin
inget l^av att den finnsinärheten eller på huset. Direlrtivet uppfylls till föllooekså
den förnyhara energin kornnrer från fjänvärmeprodulrtion.BD-direktivetsdef^^
heller inget bindande l^av utan ger medlemsstaterna tolkningsutrymme.
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^ i kan därmed inte instärnrnaiatt Boverkets resonemang om att det följer av
energinrestandadirelrtivet att fritt dödande energi nå olats ellerinärbeten av
byggnaden särsldlt ska prioriteras.Boverket anför inte bellernågon egentlig förldaring
tillvarförverket föreslår loavpå viss förnybar energiiden valda systemgränseu. Bet
är enligtvåruppfattningmerlogislrtoebibättre överensstämmelse med direlrtivet att
följa direlrtivets systematik enligtvilken d e t ^ ^ v ä l j s en systemgräns för energi tid
byggnaden oeb ^ B ^ ^ görs en beräl^ring av mängden energi flånförnybara
energikällor.
Avnnnkten^ideflnitinnenavenerginrestandaidire^
endast är energi från förnybara energikällor somigivet fall ^ska" tas medi
beräl^ringen^i tillämpliga fall^.Punlrtenjämställermedförnybara energikällor e l ^
l^aftvärme,fjärr-märvärmesystem oeb fjärr^närl^lsystem samt naturligt ljus.
Boverkets val attprioritera^lokal^ förnybar energiisamband med beräl^ringen av en
byggnads energiprestanda flamstårutifrån detta myeket märklig.Vår slutsats blir att
Boverkets skäl för att välja systemgränsen "köpt energi" inte bar stödidirelrtivetutan
tyeks bygga på en missvisande toll^ring av detta. Boverket böristället välja en
systemgräns somrentfaktisltt speglar byggnadens bebov av energi på ett sådant sätt
att syttetmeddireirtivet att närnjantveeidingen av byggnaders e n e r g i e n
uppnås. Boverkets förslag bygger därmed inte på en fullständig analys av den Bl_lrättsliga regleringen utan begränsar sigtillattpresenteraenlösmng som liggermyeket
nära de befintliga svenska reglerna.
SvenskFjärrvärmebarvidare låtit en advokatbyrågöra en rättsutredning av Boverkets
förslag som bel^räftarvårainvändningarmot Boverkets juridiska tolloringar.
EO:sförnybart-direkdv ger inte stöd för Boverkets förslag om "fritt flödande
energi

Boverket bänvisarisitt förslagtill artikel 13.6iförnyhartdirelrtivet, vilken föres
att ^medlemsstaterna skaisina byggregler oeb byggnormer främja användningen av
^ärme-oeb elsystem som drivs med energi från förnybara energikällor oeb system
som ger betydande sänloringar av energianvändningens.
Fömybart-direlrtivetgerinte stöd för Boverkets förslag om att särsldltfrärn^
produeeradfritt dödande energi på bekostnad av annan energi från förnybara
energikällor.Tvärtemotföljert.ex. av artikel 134iförnybartdirelrtivet att:
^medlemsstaterna skaisina byggregler oeb byggnormer införa lämpliga åtgärder för
att öka andelen energi från alla typer av energi från förnybara energikällor!
byggsel^orn^.Benna bestämmelse tillägger att medlemsstatemaisma byggregler oeb
byggnormer e l l e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^
miniminivåer av energifrånförnybara energikällor senast den^ldeeember 2014
användsinya byggnader oebibetintliga byggnader som genomgår betydande
renoveringar, l^ravetomattnära-nollenergibygguaders energibehov företrädelsevis
börtäekas av förnybar energi börrimligenredan anses vara uppfylld med befintliga
styrmedel eftersomlcvarvarandefössilbränsleanvändningifjärrvärmenärmarginell.
B_rtikell3.4preeiserariövrigt att ^medlemsstaterna ska tillåta att dessa miniminivåer
uppnås, bland annat genom fjärrvärme eller fjärrkyla som produceras med hjälp av en
avsevärd andel förnybaraenergikällor^.Snarare än att ge stöd för att gynna lokalt fritt
dödande energi förespråkarförnybartdirel^ivet således att
energi från
energikällor ska gynnas. Förnybartdirelrtivet kan således inte användas som stöd för
Boverkets val av systemgränsen "köpt energi".
7 ^
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Nivåer ^åener^iote^tan^
Kravnivån innebär ökade kostnader för fastighetsägare oeb boende

SvenskEjänvärmeinstämmeriatt det bör ställas upp ambitiösa energil^av men anser
att de måste l^rrnna motiveras sambällsekonomislrt oeb innebära att kostnadseffelrtiv
energieffelrtivisering främjas. Boverkets förslag till energil^avn
derbostadsbusildimat^on^jämf^rt med dagens 80 kV^bB^m innebär en myeket
ambitiös skärpning somiställetforvad som är kostnadsoptimalt utgår ftån en tel^iskt
tillgänglignivå.Oetta betyder attmanfrångårtidigare utgångspunktifastigbetsekonomisk motiverade skärpningar av energil^aven. Oet innebär att de ökade
kostnaderna för de nya energil^aven främst kommer att beböva bäras av
ftrstigbetsägarnaoebislutändan
av de boende eftersom priselastieiteten är såpass låg.
2

r^ivån på energiprestandal^aven kommer innebära ytterligare bögie byggkostnader.
Sverige redan baftenmyeketl^aftigbyggkostnadsöl^ning de senaste 20 åren med över
100 proeent,vilket också tas uppirapporten.Förslaget motverkar den önskade
utvecklingen med ökat bostadsbyggande. Betalningsförmågan att klara ökade
byggkostnader sldljer sig också åtväsentligtiolika delar av landet, vilket innebär att
l^avnivån medför att det kan bli svårare att bygga bostäderutanf^r storstadsområdena.
Bnmerrimlig ansats slculle vara en stegvis skärpning än den myeket ambitiösa
språngvisa skärpning som nu föreslås. Därigenom skulle med stor sannolildret de
ökade byggkostnaderna kunna minimeras eftersom det ger mertid att ta fram
kostnadseffelttiva lösningar för att klara de skärpta energil^aven.
Nivåkravet är svårt att bedöma eftersom preciseringar av vilken energi som
omfattas saknas

Oet är svårt att värdera nivån på energiprestandai^avet eftersom det sai^nas
nödvändiga preciseringar avviiken energi som omfattas.Tex. är det okiart om interna
l^lvertforluster, uppvärmning av garage oeb vädringsf^rlusteringår.Oetft
beller inte vilken referenstemperatur som ska användas. Alla dessa aspelrter blir
vilrtiga med tanke på den låga nivå som föreslås.
lutredningen bar använts intervjumetoder for att komma fram till den f ^ r e s l a ^
nivåskärpningen,vilketgerrelativt grova indikationerpå lämplig framtida nivå.
utredningen borde också ba genomfört modellkörningar som l^rrnde bagett mer
precisa underlag for att ta ftam förslag till en lämnligl^avnivå.
Nivåkravet kan kringgås av byggnadsanknutna elbaserade uppvärmningslösningar

^ a v n i v å n tillsammans med förslaget om att "ftitt dödande energi" inte ska räl^masini
energiprestandal^avet innebär en styrningivalet av uppvärmningsform som betyder
att elbaserad uppvärrrrtringiform av byggnadsanl^cnutnavärmepumparikombination
med soleellerpremieras. Därigenom kan l^ravnivånl^inggås oeb långsilrtigt
energieffelrtiva byggnader kommerinte att byggas.Oetta betyder också att
konl^rrrrensen på värmemarl^raden påverkas negativt.
Effekter på energisystem oeb miljö är inte tillräckligt analyserade

V i anser att effekterna på energisystemet är styvmoderligt bebandladeiBoverkets
rapport. De energisystemanalyser Boverket låtit utföra med bjälp av BftvlBS-mode
är ännu inte färdigutvecklad för tillämpning på energianvändning av byggnadervilket
gör att resultaten måste tolkas med försilrtigbet. resonemanget om att olika
systemgränserm.m. ger små sldllnader jämfört med e n e r g i a n v ä n d n i n g e n ! ^ ^
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bebyggelsebeståndet är beller inte relevant när förslaget bandlar om nybyggnadsregler.
Bet är sldllnadernainybebyggelsen av olika sätt att formulera energil^aven som är
grundfrågan när det gäller reglerna för nära-nollenergibyggnader.
Be beräkningsanalyser vi låtit göra visar tydligt att Boverkets förslag innebär att man
jämfört med fjärrvärme l_m bygga busen med
beräl^rade uppvärmningsalternativen. Sldllnaden blir tydligare j u större inslag av fritt
flödande energi som tillåts. Miljöpåverkan vad g ä l l e r ^ ^ ^ ^ ^ ^
tydligt större för alla lösningar,jämfört med alternativen med fjärrvärme som
basuppvärrrrning. Miljöpåverkan blir lika eller större för alla de beräl^madeal^
med värmepump m.m. jämfört med en byggnad med tjärrvärmeibasen. Bet sal^nas
därmed miljöargument för den föreslagna utforrmringenavr^B-l^aven.
För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan över en byggnads livstid l^ävs en
avvägning mellan den miljöpåverkan som åtgåribyggskedet oeb för drifl under
byggandens livslängd.nyligen genomförda studier av exempelvis IVAoebBBB visar
på att mellan 30-50 proeent av klimatpåverkan för bebyggelsen uppståribyggskedet.
Boverket bar inte tillfredsställande analyserat bur miljöpåverkaniett
livseykelperspelrtiv påverkas av de föreslagna regelverket.fett parallellt
regeringsuppdrag ska Boverkets oekså analysera klimatpåverkanibyggskedet men
detta bar inte redovisats eller bealrtatsiBoverkets rapport.

Fö^ag^svensk^ämpnm^
Svensk Fjärrvärme är positiv t^ en viktningsfaktor pä 2,5 för elbaserad
uppvärmning

Bet är positivt att en vilrtningsfaktorpå 2,5 för eluppvärrrrning föreslås givet
föreslagen systemgräns somutgår från "köpt energi". Svensk Fjärrvärme bar under
lång tid framfört att en vilrtningsfaktor på 2,5 bör införasienergil^avenibyggreglerna
för att åstadkorrrma en tel^mil^reutralitet mellan olika uppvärrn^
uppfattning är att en viktningsfalrtorpå 2,5 för eluppvärmning borde införas snarast
möjligtinuvarande byggregler.
V i är positiva att en metod för att fastställa vilrtningsfalrtorn föreslås med
utgångspunlrtiflånluftsvärmepumparseffelrtivitet. Betta tar bänsyn till den totala
energieffelrtiviteten oeb de totala
förlustemaienergisystemen.Vilrtningsfalrtorn
står
äveniöverensstämmelsemedbilaga4iBtd:senergieffelrtiviseringsdirelrtiv
(2012^2^d3B). Bet flnnsoekså en överenskonrmelse mellan Svensk Fjärrvärme oeb
Svensk energi om en vilrtningsfalrtor på 2,5 för eluppvärrrrning.fnförandet av
vilrtningsfalrtorn för el innebär att dagens särsldlda elvärmel^av kan slopas oeb att den
idag godtyeldiga relationen mellan el oeb övriguppvärmning tas bort. Flan-oeb
byggförordningensl^av om att särskilt busbålla med elenergi tillgodoses avsevärt
bättre med en vilrtningsfalrtor.Med den föreslagna utgångspunlrteniflånluflsvärmepumpars effelrtivitet möjliggörs oekså en flamtida anpassning av falrtorn utifrån
telorisk utveelding bos dessa värmepumpar.
Svensk Fjärrvärme instämmeriatt en vilrtningsfalrtorpå 2,5 sl^llel^nnaanv
som gmnd för en indikator för primärenergianvändning oeb för att uppfylla Blddirelrtivet om byggnaders energiprestandas lo^avidenna del.Bet är doekvilrtigt att
vilrtningsfalrtom tydligt relateras till exempel till bilaga^ienergieffelrtiviseringsdirelrtivet som anger sifflan 2,5 oeb även motiveras utiflånBld-direlrtivetsl^av.
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Förslag saknas om onorgieffektivaklimatskalibyggnader

Irapporten saltas förslag om l^avpåverldigtenergieffelrtiva byggnader som borde
vara själva syftet med energil^avenibyggreglerna.Svensk Fjärrvärme anser att den
primära målsättningen med l^r^-energilo^aven borde vara att säkerställa att
byggnaden har långsilrtigt goda energiegenskaper.Visal^nar här de förslag till nya oeh
skärpta l^av på byggnadens Idimatskal (värmegenomgångs-oeh lufttäthetsl^av) som
dislo^teratsiutredningsarbetet.lrapporten nämns endastien fotnot att det kanske kan
behövas loavpåvärmegenomgångstal.Betta innebär att det är svårt att ta ställning till
helheteniförslaget.
Svensk Fjärrvärme anser att energikraven bör utgå från använd energi

SvenskFjärrvärme anser att energil^aven bör utgåfrån hur myeket energi som
byggnaden falrtislct använder oeh inte hur myeket energi som köps in. ^ i heldagar
därför att Boverket håller fast vid dagens systemgräns som utgår från den "köpta
energin".Vi delar inte Boverkets uppfattning att en utgångspunlrtianvänd energi inte
sl_illeståiöverensstämmelse med BB-direlrtivet om byggnaders energiprestanda.
Bettabel^äftasoekså av en rättsutredning som SvenskFjärrvärme låtit en advokatbyrå
göra.
Bnutgångspunlrti"använd energi gertel^rikneutralitet mellan uppvärnrningsformer.
Be hus som byggs bör oekså vara oberoende av framtidens energisystem. Vi anser
även attvaletavuppvärmning ska avgöras av den som värmer fastigheten, inte av den
som bygger fastigheten. Bet är vilrtigt att fastighetsägaren själv kan välja
uppvärmningsform utiftån det som passar bästidet ensldlda fallet oeh övertid. Både
pris oeh miljöprestanda för olika uppvärrnningsformerkornmer att f^^
byggnadens livslängd. Bagens konstrulrtion av BBR ger inlåsningseffelrterivalet av
uppvärmningsform,vilket kommer att dnasl^ar även med Boverkets r ^ r ^
Vår uppfattning är att man inte ska leunna kompensera ett hus med dåligt klimatskal
med egenprodueerad energi.
SvenskFjärrvärme har även låtit ta ftam en konsultstudie av hur en systemmäns
utifrån använd energi sl^llel^nna se u t - ^ ^ ^ ^ ^ ^
(t^lBBnergy Management, november 2014). V i anser att det finns goda
fomtsättningarah arbeta vidare med att ta ftam ett detaljerat fdrslagutifrån denna
systemgräns.Systemgränsen används oekså av andra länder, bl.a.ivårt grannland
l^orge som oekså efter en översyn som presenteradesifebruariiår beslutat sig för att
fortsätta använda sig av denna systemmäns. Bet finns oekså andra möjliga
utforrrmingar som utgår ftån att
värmeförlusttal som borde studeras vidareiettfortsattutredningsarbete.
Bnergimyndighetensbeställargrupp för lokaler ( B B B ^ ) h a r u n d e r v å r e n 2 0 1 5 o e k s å
tagit fram ett förslag som bygger på beräl-mad nettoenergi men med veridering med
"Iföpt energi", vilket inte innebär några utökade l^av på mätuppföljningjämfört med
idag.Vi anser att en fortsattutredning bör göras där det görs en grundlig analys av att
använda systemgränsen nettoenergi eller en likartad lösning som fol^serar på själva
byggnadens klimatskal.

Ovggnadersomägs^hanvän
Bet gårirapporten inte attutläsa hur begreppet "byggnader som ägs eller används av
offentliga myndigheter" ska tolkas. SvenskFjänvärme förordar enrestrilrtiv tolkning
av begreppet "byggnader som används oeh ägs av offentliga myndigheter" så att
endast byggnader som ägs direlrt av statliga verk eller kommunala förvaltningar
omfattas. Bärmed undviks stöne potentiella konlcrnrenssnedvridningar mellan olika
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typer av offentligt ägda byggnader som vanligen finns i bolagsform och hos andra
privata aktörer.

Arbete med nära-nollenergibyggnader i Norden
Det framgår i rapporten att Norge tillämpar nettoenergikrav och har för avsikt att
fortsätta med denna systemgräns i den översynsutredning som redovisades i februari
2015. Det norska exemplet visar att det är fullt möjligt att uppfylla NNE-kraven med
en systemgräns som utgår från nettoenergi. Detta motsäger Boverkets uppfattning att
en systemgräns som utgår från nettoenergi inte skulle uppfylla kraven i EU-direktivet
om byggnaders energiprestanda.
Vidare framgår att Danmark och Finland som har systemgränser som utgår från köpt
energi tillämpar viktningsfaktorer för bl.a. el och fjärrvärme. Viktningsfaktom mellan
el och fjärrvärme i Finland är ca 2,45 och i Danmark 3. Detta talar också för Boverkets
förslag till viktningsfaktor på 2,5 för el i Sverige som därmed står i en relativt nära
överensstämmelse med två av våra nordiska grannländer som utgår från systemgränsen "köpt energi".

Fortsatt beslutsprocess
V i förordar en fortsatt utredning för att se över systemgränsen i energikravens
utformning. I avvaktan på en sådan utredning anser vi att förslaget om "fritt dödande
energi" bör utgå, att viktningsfaktorn på 2,5 införs och att styrande klimatskalskrav
bör ställas för att åstadkomma en rimlig teknikneutralitet mellan olika energislag.
Svensk Fjärrvärme bistår gärna med våra kunskaper i det fortsatta beredningsarbetet.

VD, Svensk Fjärrvärme

11 (11)

