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Adress
Fastighetsbeteckning

Nybyggnadsår
Uppvärmd yta (Atemp)

Energiklass D

Fjärrvärme Självdrag

Direktverkande el Mekanisk frånluft

Frånluftsvärmepump Mekanisk från- och tilluft

Luft/luftvärmepump Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling

Luft/vattenvärmepump Mekanisk frånluft med återvinning

Markvärmepump

Vedeldning 1-glas

1-glas med lös innerbåge

Solceller 2-glas kopplade

Solpaneler 2-glas isolerfönster

3-glas isolerfönster

kWh/år kWh/m² och år
Uppvärmning 17919 121
Tappvarmvatten 1771 12
Fastighetsenergi 0 0
Summa 19690 133
Hushållsel 0 0

Faktiska värden

före normalisering

Efter normalisering och

normalårskorrigering

Primärenergi

Atemp (m²) 148

Kallvatten (m³/år) 92

Innetemperatur (°C) 21,0 21,0 21,0

Uppvärmning (kWh/år) 17919 19002 15466

Tappvarmvatten (kWh/år) 1771 2960 2072

Fastighetsenergi (kWh/år) 0 0 0

Summa (kWh/år) 19690 21962 17538

kWh/m² och år 148 119

Sanatorievägen 27, 266 52 Vejbystrand

Vejby 11:64

1968

148 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 
slutliga resultatet.

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
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Kommentar från Energiexperten

En byggnad med en normal till relativt god energiprestanda i förhållande till liknande hus, vi har ur energisynpunkt få 
kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Att byta ut termostatventiler som är äldre med nya skulle inte bara sänka energianvändingen utan även bidra till ett mer behagligt 
inneklimat, se energideklaration och bilaga.
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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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energitips!

Smarta tips om

Termostater och Styrsystem!

RATTA IN RÄTT TEMPERATUR!
En sådan enkel sak som att sänka inomhustemperaturen någon grad kan spara dig 
tusenlappar varje år. Har du dock ett dåligt fungerande styr- och reglersystem till din 
värmekälla kan det vara svårt att hitta den rätta temperaturen. Styrsystemets funktion är 
ofta underskattad och bortglömd, trots att det många gånger inte behöver kosta mer 
än några tusen kronor att se över och är en väldigt kostnadseffektiv investering.

De digitala termostaterna kan avläsa en temperaturskillnad på en tiondels grad vilket gör 
att inomhustemperaturen blir mer precis jämfört med traditionella termostater.  Det går 
också att programmera elektroniska termostater till att exempelvis låta radiatorerna bli 
svalare under natten när alla sover och under dagen när ingen är hemma. Ett par timmar 
före ankomst eller väckning låter man systemet öka temperaturen i huset igen. En jämnare 
reglering i huset tillsammans med nattsänkning och individuella veckoprogram kan sänka 
energiförbrukningen upp till 20 procent, beroende på tidigare reglering och värmesystem.

Med inomhusgivare istället för utomhusgivare krävs mindre energi för husets 
uppvärmning och inomhustemperaturen blir jämnare. Inomhusgivare för styrning av 
vattenburen värme har funnits sedan 90-talet, men någon större spridning har tekniken 
inte fått, den finns bara i några procent av större fastigheter. Utomhusgivare  dominerar. 
En utomhusgivare tar inte hänsyn till gratisvärmen som uppstår i huset. Exempelvis när 
solen ligger på mot fasad, eller när hushållet värmer upp huset med kroppsvärme och 
hushållsmaskiner. Enbart styrning med utomhusgivare kan därför resultera i att 
inomhustemperaturen stiger flera grader helt i onödan.
Med styrning via inomhusgivare kan värmebehovet minskas med upp till 15 procent.

TIPS!

❦  Sänk inomhustemperaturen och spara upp mot 5 procent per sänkt grad

❦  Installera elektroniska radiatortermostater för jämnare och mer exakt inomhustemperatur

❦ Se över ditt värmesystem och överväg om inomhusgivare kan vara en god investering

❦  Vilken typ av styrning du ska ha i din fastighet beror många gånger på vilket typ av 
värmesystem du har. Kontakta sakkunnig fackman för tips och råd om vad du kan göra
för att effektivisera din uppvärmning

Innegivare

Elektronisk radiatortermostat

MINSKA MED UPP TILL
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