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Uppdrag att utreda i vilka typer av byggnader det bör installeras mätsystem
för värme, kyla och tappvarmvatten
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar följande åt Boverket.
Deluppdrag1. Boverket ska utreda och ange i vilka fall det vid
nybyggnation och ombyggnation ska krävas att den energi som används
för att påverka inomhusklimatet (värme eller kyla) kan mätas i varje
enskild lägenhet. Boverket ska även utreda för vilka fall det vid
nybyggnation och ombyggnation ska krävas att förbrukning av
tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet. För nybyggnation ska
utredningen baseras på en analys av kostnadseffektivitet. För
ombyggnation ska utredningen baseras på en analys av teknisk
genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Boverket ska vidare utreda och
ange om det bör ställas krav på vilka mätmetoder som ska tillämpas för
mätning av värme.
Deluppdrag 2. Boverket ska utreda och ange i vilka fall det i befintlig
bebyggelse som inte är föremål för ombyggnation ska krävas att den
energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av
tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet. Utredningen ska
baseras på en analys av teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet.
I denna del av uppdraget ingår att Boverket för mätning av värme ska
analysera kostnadseffektivitet respektive teknisk genomförbarhet för i
första hand mätmetoden tillflödesmätning. För de fall där
kostnadseffektivitet eller teknisk genomförbarhet för tillflödesmätning
inte föreligger, ska analysen avse värmekostnadsfördelare. För de fall där
inte värmekostnadsfördelare anses vara tekniskt genomförbart eller
kostnadseffektivt, ska det analyseras om andra mätmetoder ska tillämpas.
I uppdraget ingår att lämna förslag på de förordningsbestämmelser som
behövs för att kunna genomföra Boverkets slutsatser. Förordningsförslagen ska lämnas utifrån de bemyndiganden som finns i 5–8 §§ i den i
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propositionen Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (prop.
2013/14:174) föreslagna lagen om energimätning i byggnader.
Författningsförslagen ska åtföljas av en konsekvensanalys.
I uppdraget ingår även att inhämta synpunkter från berörda
myndigheter, företag och andra berörda aktörer. Uppdragets
genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Deluppdrag 1 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2014. Deluppdrag 2 ska redovisas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober
2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare
för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Boverket rapporteras
vid andra tidpunkter än vad som här angivits.
Skälen för regeringens beslut

För att genomföra artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring
av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet)
har regeringen i dag beslutat om propositionen Genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet. I propositionen föreslår regeringen bl.a.
följande.
Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag med krav på den som
uppför en byggnad eller utför en ombyggnad att se till att varje lägenhets
användning av värme, kyla och tappvarmvatten kan mätas om detta är
kostnadseffektivt och, vad gäller ombyggnad, om det är tekniskt
genomförbart. Dessa bestämmelser föreslås träda i kraft den dag som
regeringen bestämmer.
Regeringen föreslår även att det ska införas bestämmelser i den nya lagen
med krav på den som äger en byggnad som inte genomgår en ombyggnad
att se till att varje lägenhets användning av värme, kyla och
tappvarmvatten kan mätas om detta är kostnadseffektivt och tekniskt
genomförbart. Dessa bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.
Vidare framgår det av propositionen och energieffektiviseringsdirektivet
att bedömningen av vad som är tekniskt genomförbart och
kostnadseffektivt i vart fall för befintlig bebyggelse ska avse tre olika
mätmetoder. Energieffektiviseringsdirektivet räknar upp tre mätmetoder
som kan tillämpas vid mätning, se artikel 9.3 i direktivet, dock ska de två
sistnämnda mätmetoderna endast tillämpas på värmeenergi. I första hand
ska det bedömas för vilka fall som krav ska ställas på installation av
mätsystem som mäter tillförd värme- och kylenergi samt
tappvarmvatten. I andra hand, förutsatt att det inte är tekniskt möjligt
och kostnadseffektivt att installera individuella mätare för värmeenergi,
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ska det bedömas i vilka fall som krav ska ställas på att installera
värmekostnadsfördelare. Om det inte heller kan anses vara tekniskt
möjligt och kostnadseffektivt att installera värmekostnadsfördelare bör
det övervägas om det finns skäl att i stället ställa krav på
temperaturmätning (komfortmätning) eller andra alternativa
mätmetoder.
När det gäller mätning av tappvarmvatten bör det även övervägas i vilka
fall som kostnadseffektivitet respektive teknisk genomförbarhet ska
anses föreligga om kravet kopplas samman med krav på installation av
värmemätningssystem, eller om det i något fall i stället bör gälla
självständigt för tappvarmvatten.
I propositionen uttalar regeringen att det närmare bör utredas i vilka fall
som det kan anses vara kostnadseffektivt respektive tekniskt
genomförbart att installera mätsystem på lägenhetsnivå för värme, kyla
och tappvarmvatten vid nybyggnation, ombyggnad och i befintlig
bebyggelse. Det uttalas också att Boverket bör genomföra utredningen.
Boverket bör därför få i uppdrag enligt ovan att utreda i vilka fall det på
lägenhetsnivå bör införas krav på installation av mätare för värme, kyla
och tappvarmvatten.
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