
Version 1.4

@**o*r.k*t Energideklaration

tJ -K
Agarens namn

M.Y Akerlunds Fastighets AB

Personn ummer/Organisationsnummer

556469-4312

Jtliindsk adress

t:
Adress

Box 6093

Postnummer

12907

rostort

Hdgersten

Land Telefonnummer vlobiltelefon num mer

E-postadress

myfab@iele2"se

- ldentifikation
an (ommun :astighetsbeteckning

Ovdder'1Stockholm :J Stockholm -
gen beteckning :gna hem

I

lusnummer

I

)refix byggnadsid

I
Byggnadsid

595270

3yggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)r
\dress

Gosta Ekmans Vaig 3

rosl nummer

1 2935

Postort

Hdgersten

luvudadress

o
\dress

Gdsta Ekmans Viig 5

)ostnummer

'12935

Postort

Hiigersten

luvudadress

a



fypkod Byggnadskategori

flgfrQlilqdshus '.-',,,..nii''320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostzider ,Tl

3yggnadens komplexitet

{i Enkel f Komplex

3yggnadstyp tlybyggnadsir

1 968Friliggande *.i

Atemp (exkl. Avarmgarage)

{3- Men uerd" 5 442 m2

f: Omvancilat frin BOA/LOA

f Omvandling f6r kontorsbyggnad (>=75%)

f Omvandlat frAn BRA

C Omvandlat frin BTA

lu 10S

Verksamhet
Fordela enligt nedan:

Restaurang

Kontor och forvaltning

Butiks- och lagerlokaler for livsrnedelshandel

Butiks- och lagerlokaler for ovrig handel

Kopcentrum

VArd, dygnet runt

VArd, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (forskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och ovriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad

Summa

Procent av
Atemp (exkl.

Avarmgarage)

Bostdder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvdrmd kdllare) 100

Hotell, pensionat och elevhem

BOA

4354 m2

_oA

m2

BRA

m2

]TA

m2

Antal kdllarplan uppvdrmda till >10'C
(exkl -g arageplan )

1

qvarmgarage

612 m2

\ntal vdningsplan ovan mark

8

\ntal

1

trapphus

\ntal bostadslaigenheter

53
)rojekterat genomsnittli gt ventilationsflode i

okaler och specialbyggnader

l/s.m2



En nvandnin
r/iiken 12-mAnadsperiod avser energiuppgifterna? (ange f6rsta m6naden i formatet AAMM)

Hur myckel energi har anviints for varme och kyla angivet ar (ange
mdtt viirde om mojligt)?
Angivna virden skall inte vara normalirskorrigerade

Fjdrrviirme (1)

Eldningsolja (2)

Naturgas, stadsgas (3)

Ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Ovrigt biobrdnsle (6)

EI (vattenburen) (7)

EI (direktverkande) (8)

El (luftburen) (9)

lVlarkvdrmepump (el) (1 0)

Viirmepump-frdnluft (el)
(1 1)

Vdrmepumplufl/luft (el)
(12)

VdrmepumpJuft/
vatten (el) (13)

Summa 1-13 1(E1)

Varav energi till
varmvatten beredn i ng

Fjarrkyla (14)

Finns solvdrme? f L. 6

Om ja, ange total solfingararea

Matt Fordelat
vdrde vdrde

627 000 rwtr {3 r
kwhrr
kwha{^
kwhrr
kwhf-

kwh {a a

kwhrr
kwhrf
kwhrr
kwhrr
kwh(f

kwhrr
kwhfr
twt

'130 000 rwn 11.

ra
Nej

m2

3mvandlingsfaktorer for briinslen i tabellen nedan geller om inte
rnnat uppmalts:

lldningsolja 10 000 kWh/m3

{aturgas 11 000 kwh/1 000 m3 (effekiivt vermeverde)

Stadsgas 4 60OkWh/1 000 m3

rellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av trisiag och
fukthaI

(illa: Energimyndigheten
:dr ovriga biobrdnsle varierar varmevdrdet beroende av
sammansdttning och fukthalt. Det dr expertens ansvar att omrdkna
)ranslets vikt eller volym till energi pi ett korrekt szitt.

)vrig el (ange matt verde om mojligt)
{ngivna viirden skall inte vara normaldrskorrigerade

Matt Fdrdelat
verde vdrde

Fastighetsel (15) 86 1 20 , r<wn 13 {:

Hushillsei (16) kwh {^

Verksamhetsel (17) kwh {^ f

Komfortkyla (18) kwh C {^

Summa 7-13,15-18 2(fz) ..,EfiLill,.,,.Q: twn

Summa 1-1 5,18 3(t3) 
713 120 rwn

summa 7-13,15,18 o (:l) 86 120 r<wn

Ort (graddagar) Normalirskorrigerat verde
(graddagar)

;,'!ri;!.$. .-;.?,.l 6a7yt

lrt (Energi-lndex) \ormaldrskorrigerat verde

iEnergi-lndex) 
5

=.,.="#,#+2ii.1 n*nStockholm ' Stockholm I:
Energiprestanda

,'=.=t:====...-=-i=.=-'it twn/.r,e,

. -.varav el

,4 twhtr',et

Referensvdrde 1

enligt nybyggnadskrav)

liil::.':'4ll1&,fij:kwh/m2,ar

leferensvdrde 2
'statistiskt intervall)

, tiltffi - !!:i?.i"4j"fr-.e, kwhftnz,ar

1 Energi for uppvdrmning och varmvatten
2 El totalt
3 Varme, kyla och fastighetsel
4 El exklusive hushillsel och verksamhetsel
5 Underlag for energiprestanda



U ppgifter om ventilationskontroll

det krav pri ventilationskontroll i byggnaden? F L" a ruej

Typ av ventilationssystem ii rrx lI rr l.l r meo erervinning

Y r f- sjatuor"g
ventiiationskontrollen godkdnd vid tidpunkten for a r
ergideklarationen? tt Ja t Nej I Deivis 6 o/o godkeind

6 Avser ner byggnaden har fler ventilationsaggregal

om luftkonditionerin
:inns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre iin 12kW? {-^' ..t" {- Nej

\ominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007

3yggnadens nuvarande kyleffektbehov \rea som dr luftkonditionerad

m2

Utfiirda energiefTektiviseri ngsirtgerder

om radon

r radonhalten mdit? o Ja f Nej

Radonhalt

ir o Bq/m3

fyp av matning latum for radonmatning

2001-01-01Annan matmetod '

Rekommendationer om kostnadseffektiva itgiirder
\toirdsforslao

f- Styr- och reglerteknisk f Byggnadsteknisk

il lnstallationsteknisk

Minskad
energi anvdnd n i ng

5 000 kwh/6r

Kostnad per
sparad kWh

0,47 krkwh

Vinskat utsldpp av

10,

5 ton/ir
3eskrivning av 6tgdrden

Bvt ut kvltorken mot torkrumsavfuktare
Genom att byta ut den befintliga kyltorken mot torkrumsaWuktare sparas mycket energi.
Torkrum med aWuktare och cirkulationsfleikt dr den energimdssigt bdsta ldsningen.
Torkprocessen blir effektivare vilket dven ger kortare torktider. Om torkrummet i genomsnitt
anvands 4 timmar om dagen sparas ca 6 000 kWh irligen med en torkrumsavfuktare.



iivriaf

rmauon gat aL[

ldeklarerats tidigare? lbesiktigat byggnaden? lfinna hos 
I

l.r" u*,, lor".*", lffi I

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig .

lAckrediterat foretag lOrg"ni."tion.n,

lrastighetsagama i.Sfrffinotm ea .1,T: .""", : "Libelss+zos3ff lsgze:ot: I

lpdr. lruusson .- ' . "" lpar.nilsson@stotast.se; I

Expert

lDatum for godkdnnande lE-postadress I

l?ooa-t z-og "l " l 
rreqiitionsson@stotast.sa.l.;"+*l * 

|



Saker att tdnka pi ...

att informera om energideklarationen
Nu nrir du som byggnadsiigare har gjort din energideklaration air du skyldig att informera
om resultatet till hyresgiistema och ovriga som anvdnder huset. Detta g;iller inte dig som
har en villa.

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvdndning", dr en sammanfattning. Den
ska du satta upp i husets entre eller reception. Du kan viilja att sdtta upp sista sidan som
den dr eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet vdljer du sjiilv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sdtter upp sarnmanfattningen av
energideklarationen riskerar att fA betala vite.

att fasti g h etsfii rvaltaren o ch fasti g hetssktlta ren o cksa kan i nfo rm era
Syftet med energideklaration dr att effektivisera energianvdndningen for att forbzittra
miljon och ruidda klimatet. Du som byggnadsiigare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgdsterna eller de som anvdnder huset kan hjiilpa
till. Se deirfor till att andra personer som iir involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetssk6tare, iir beredda att informera och forklara for
hyresgiistema och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och dess
syfte.

att it-girderna gors pi liimpligt sdtt
Ju fler Atgtirder du gor for att minska energianvdndningen desto bdttre energiprestanda
fir huset. Men, det dr ocks6 viktigt att tdnka p6 att 6tg;irderna du gor for att minska
energianvdndningen inte forsdmrar inomhusmiljon eiler p6verkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P6 Boverkets webbplats finns faktablad om olika Atgdrder, som
kan vara bra att visa projekt6rer och entreprendrer nzir du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill
Energideklarationen gdiler i tio iir. Vill du, kan du gora en ny energideklaration ndr du
gjort olika energieffektiviseringsAtgdrder, har ny Srsforbrukning eiler ndr du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



H usets energianvdnd ning

Energideklaration for Gdsta Ekmans Vdg 3, Hdgersten.

Detta hus anvdnder 1 42 kWhlm' och Ar, varav el 16 kWhim'?.

Liknande hus 135-165 kWh/m' och 6r, nya hus 1 10 kWhim'.

Radonmdtning dr utford. Ventilationskontrollen dr godkdnd.

Detaljinformation finns hos byggnadsdgaren.

Se dven : www. boverket. se/energ ideklaration

Energideklaration utford 2008-1 2-09 av:

Fredrik Jonsson, Fastighetsdgarna i Stockholm AB

4gaverket


