Svensk Ventilation

Remissvar
201 9-09-20

Svensk Venti 1 ation
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Infrastukturdepartementet
i.rernissvar@ regeringskansliet.se

Svensk Ventilations remissvar till promemorian Förbättrat genomfö
rande av direktivet om energieffektivitet Individuell mätning av
värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse 1201 9/01 869/E.
—

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlem
marna är tillverkare, installatörer. serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsam
mans sysselsiitier våra mecllemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 mil
jarder kronor per år i Sverige Svensk Ventilations vision är Ett hä/osanir och eiiergief
ektirt inoiii/iiisk?iiiiat tor alla.

Undantag från kravet på IMD värme
Svensk Ventilation tillstyrker särskilt att flerbostadshus där man genomför eller planerar
andra energieffektiviserande åtga••rder är undantagna kravet på IMD värme. *
Vi anser även att det är viktigt att de framtida föreskrifterna styr mot åtgärder som ef
fektiviserar energianvändningen och minskar effektbehovet.
En förutsättning för att uppnå en hög energiprestanda är att flerbostadshuset har en bra
klimatskärm och energieffektiva installationer. Det är också väsentligt med funktionella
installationer med styr- och övervakningssystem som möjliggör optimering och styrning
av energianvändning och effektbehov.
Införandet av IMD värme bygger på att om en hyresgäst får betala sin värme så sänker
man inomhustemperaturen. Sänkta inomhustemperaturer kan dock leda till andra nega
tiva effekter såsom hälsoproblem, fuktskador och dragproblem* vilket leder till att man
drar ner på uteluftsflödena, som redan är undermåliga i många bostäder. Vi vet att det
idag är ungefär 50 procent av flerbostadshusen som inte lever upp till kraven på
uteluftsflöde (en halv luftomsättning per timme)

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till:
Britta Permats, e-post britta.permats @ svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

*

Det finns energieffektiviserande åtgärder som t.ex. installation av till- och från
luftsventilation med värmeåtervinningåtervinning som eliminerar dragproblem och ga
ranterar god inomhusluft i flerbostadshus oberoende av brukarbeteende. Läs den sam
manfattande rapporten Bra ,noinhiisluf’t dygnet runt som bygger på Bengt Bergqvists
studie.
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