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Sammanfattning 
 
Titel: Energideklarationer i flerbostadshus i Gävle 
 
Nivå: C-uppsats inom fastighetsekonomi 
 
Författare:  Lina Ekbergh och Jenny Forss 
 
Handledare: Bo Söderberg 
 
Datum: Juni 2010 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur energideklarationen har tagits emot och 
påverkat fastighetsägares arbete med energifrågor i flerbostadshus i Gävle. 
 
Metod: Denna uppsats baseras på kvalitativa intervjuer med fastighetsägare i Gävle. 
Fastighetsägarna som har medverkat är från den kommunala och privata hyressektorn samt 
kooperativa bostadsrättsorganisationer och privata bostadsrättsföreningar. Intervjumaterialet har 
sammanställts i fem olika kategorier i löpande text med förtydligande tabeller och diagram.   
 
Resultat och slutsats: Endast tre av de sju tillfrågade fastighetsägarna är helt färdiga med 
energideklarationerna. Alla respondenter anser att energideklarationen är bra över lag, men det 
finns även flera saker som de anser är negativt med energideklarationen. Majoriteten av 
respondenterna anser att de inte har gjort några större förändringar i och med den nya lagen, de 
jobbade redan med energibesparande åtgärder innan energideklarationerna genomfördes.  
 
Förslag till fortsatt forskning: I uppsatsen har vi inte tagit hänsyn till de boende och deras 
påverkan av energiförbrukningen. Intressant vore att undersöka hur fastighetsägarna kan påverka 
deras energiförbrukning och hur medvetna de boende är om sina vanor.  
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har gett en inblick i hur energideklarationen fungerar i 
verkligheten och hur den har tagits emot av fastighetsägare i Gävle. Vidare har uppsatsen bidragit 
till en överblick över vad de olika fastighetsägarna fokuserar på när det gäller energifrågor.  
 
Nyckelord: Energideklaration, energiförbrukning 
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Abstract 
 
Title: Energy Performance Certificate in residential buildings in Gävle 
 
Level: C-level in real estate 
 
Author: Lina Ekbergh and Jenny Forss 
 
Supervisor: Bo Söderberg 
 
Date: June 2010 
 
Aim: The aim of this paper is to investigate how the Energy Performance Certificate have been 
received and have affected building owner’s work with energy related issues in residential 
buildings in Gävle.  
 
Method: This paper is based on qualitative interviews with building owners in Gävle. The 
property owners who have contributed are from the municipal and private rental sector, co-
operative economic associations and private housing cooperatives. The interview material has 
been put together in five different categories with clarifying tables and diagrams.  
 
Result and conclusions: Only three out of seven building owners have completed the Energy 
Performance Certificates (EPC). All respondents generally think that the EPC is good, but there 
are several things that they consider negative about the EPC. The majority of the respondents 
think that they have not made any major changes with the new legislation; they already worked 
with energy-saving measures before the EPC was carried out. 
 
Suggestions for future research: In the paper we have not considered the tenants and their 
influence on the energy consumption. It would be interesting to research how the building owners 
can affect their energy consumption and how aware they are of their habits.  
 
Contribution of the thesis: The paper gives an insight in how the EPC works in reality and how 
it has been received by building owners in Gävle. Furthermore, the paper have contributed to a 
general view of what the building owners focus on when it comes to energy relates issues.  
 
Key words: Energy Performance Certificate, Energy consumption 
 



 4 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning.......................................................................................................................................5 

1.1 Syfte .......................................................................................................................................7 
1.2 Avgränsning ...........................................................................................................................7 
1.3 Metod .....................................................................................................................................7 

2. Energideklarationen .....................................................................................................................8 
2.1 Positivt om energideklarationen.............................................................................................8 
2.2 Negativt om energideklarationen ...........................................................................................8 
2.3 Information om energideklarationen......................................................................................9 

3. Energiförbrukning ......................................................................................................................10 
3.1 Allokton................................................................................................................................12 
3.2 Bostadsrättsföreningarna......................................................................................................12 
3.3 Gavlegårdarna ......................................................................................................................12 
3.4 HSB ......................................................................................................................................13 
3.5 Norrvidden ...........................................................................................................................13 
3.6 Riksbyggen...........................................................................................................................13 

4. Åtgärder......................................................................................................................................13 
5. Framtida mål avseende energiförbrukningen.............................................................................15 
6. Information till boende...............................................................................................................16 
7. Resultat.......................................................................................................................................17 

7.1 Energideklarationen .............................................................................................................17 
7.2 Energiförbrukning ................................................................................................................17 
7.3 Åtgärder................................................................................................................................18 
7.4 Framtida mål avseende energiförbrukningen.......................................................................19 

8. Slutsats och diskussion...............................................................................................................19 
8.1 Energideklarationen .............................................................................................................19 
8.2 Åtgärder................................................................................................................................20 
8.3 Framtida mål avseende energiförbrukningen.......................................................................20 
8.4 Information till de boende....................................................................................................21 

9. Källförteckning...........................................................................................................................22 
Bilaga 1 ..........................................................................................................................................24 



 5 

1. Inledning 
Energiförbrukningen i byggnader är en fråga som blir alltmer aktuell. Gamla hus renoveras för att 
få bättre energiprestanda och nya hus byggs för att förbruka så lite energi som möjligt. En 
tredjedel av Sveriges energiförbrukning utgörs av byggnader och lokaler (Regeringskansliet 
2009) och som en följd av Europarådets och EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har 
regeringen antagit Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. 
 
Energideklarationen är ett verktyg för att se hur energiåtgången i en byggnad kan minskas. 
Deklarationen görs på uppdrag av byggnadsägaren som samarbetar med en oberoende 
energiexpert, och den visar hur mycket energi som går åt samt ger konkreta råd om hur 
byggnaden kan minska sin energiförbrukning. (Boverket 2009) De flesta som äger en byggnad 
påverkas av lagen och de byggnader som berörs är byggnader med nyttjanderätt, byggnader som 
säljs, nya byggnader (om bygganmälan gjorts efter 1 januari 2009) och specialbyggnader över 
1000 kvm (till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader). (Boverket 2009) Med 
hjälp av energideklarationen är det lättare att göra jämförelser mellan olika byggnader. 
 
Syftet med energideklarationen är att främja en effektiv energiförbrukning och en god 
inomhusmiljö i byggnader. För att kunna nå miljömålet som Sveriges riksdag antog i juni 2006, 
att med utgångspunkt i 1995 års användning minska energiförbrukningen med 20 % till 2020 och 
50 % till 2050, är det viktigt att företagen inte bara deklarerar utan även ser till att de 
åtgärdsförslag som framkommer genomförs. (Boverket 2007) Gävle har lokala miljömål där 
elanvändningen i lokaler och hushåll ska ha minskat med 15 % per person till 2010 jämfört med 
år 2000 (Gävle Kommun 2005). 
 
När det är dags för byggnadsägaren att göra en energideklaration finns det anvisningar på 
Boverkets hemsida hur man ska gå tillväga. Först ska man gärna förbereda sig genom att ta fram 
följande uppgifter: 
• Fastighetsbeteckning 
• Ritningar över byggnad och installationer 
• Nybyggnadsår 
• Gjorda förbättringar 
• Isolering, typ och tjocklek 
• Golvarea som är uppvärmd över 10 grader C 
• Fönster, typ och area 
• Ventilationssystem 
• Inomhustemperatur 
• Byggnadens energianvändning det senaste året 
• Om radonmätning är gjord, värde och tidpunkt 
 
När detta är gjort måste ett ackrediterat energiföretag leverera uppgifterna till Boverkets register. 
Boverket tar bara emot formuläret från ett godkänt företag och i elektronisk form. Det är viktigt 
att energiexperten har den kunskap och kompetens som krävs, därför bekräftas detta genom att 
företaget som utför energideklarationen är ackrediterat. Så här förklarar Boverket vad det innebär 
att ett företag är ackrediterat av SWEDAC:  
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”Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella 
standarder. Ackrediteringen innebär bland annat: 
• att företaget har certifierad och kunnig personal samt har en kvalitetsmanual med rutiner som 
säkerställer att uppdragsgivaren blir behandlad på korrekt sätt 
• att företag har försäkrat sitt oberoende 
• att företaget har försäkrat att deklarationsuppgifter och annan information är sekretessbelagd för 
att skydda uppdragsgivaren” (Boverket 2009) 
 
När energideklarationen är godkänd ska sista sidan i deklarationen sättas upp synligt i huset där 
deklarationen utförts så att de boende och andra kan ta del av den. (Boverket 2009) 
 
Den totala mängden byggnader i Sverige ökar ständigt men trots detta har det totala 
värmebehovet minskat påtagligt sedan 1980. Detta beror på att det gjorts mycket åtgärder i 
befintlig bebyggelse och att byggnadstekniken har utvecklats sedan slutet på 1970-talet (Abel & 
Elmroth 2008, s. 192). 
 
Energiförbrukningen för en byggnad är störst under driftskedet och fördelar sig ungefär på 
följande sätt (Kellner & Stålbom 2001, s. 15): 

• Tillverkning   10 % 
• Byggande, transporter 1 % 
• Bruksskede  85 % 
• Renovering  3 % 
• Demontering/återvinning 1 % 

 
Det är byggnadsägaren som ansvarar för att byggnaderna deklareras och att deklarationen inte är 
äldre än 10 år. Dock är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en 
energideklaration när det gäller bostadsrätter. Enligt lagen om energideklaration för byggnader 
(2006:985) ska deklarationen innehålla: 

• Uppgift om byggnadens energiprestanda 
• Uppgift om OVK-besiktning har utförts 
• Uppgift om radonmätning har utförts 
• Rekommendationer för åtgärder 
• Referensvärden så att byggnadens energiprestanda går att jämföra med andra byggnaders 

energiprestanda 
 
Med energiprestanda menas enligt §3 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader den 
mängd energi som behöver användas i byggnaden för att uppfylla de behov som är knutna till ett 
normalt bruk av byggnaden under ett år. Alla deklarationer skall genomföras av ackrediterade 
kontrollorgan där minst en person i arbetsledande ställning skall vara certifierad energiexpert. 
Sedan ska ägaren till byggnaden se till att deklarationen är tillgänglig för allmänheten på en väl 
synlig plats i byggnaden, eller på annan plats om regeringen eller myndighet gett godkännande 
till det. 
 
I en artikel ur Byggvärlden riktar riksrevisionen skarp kritik mot systemet med 
energideklarationer för byggnader. Riksrevisionen ser allvarliga effektivitetsbrister i systemet. 
Energideklarationens syfte är att främja energibesparingar i bebyggelse, men enligt granskningar 
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uppnås detta knappast eftersom råd om energibesparande åtgärder saknas i hälften av 
energideklarationerna. Det är väldigt få råd för pengarna anser riksrevisionen. Riksrevisionen har 
kommit ut med rekommendationer till både regeringen och Boverket, dessa kan man läsa i 
riksrevisionens rapport ”Energideklarationer – få råd för pengarna”.(Söderberg 2009) 
 
I denna studie studeras fastighetsägares arbete med energideklarationen i Gävle. Fastighetsägarna 
som har medverkat är från den kommunala och privata hyressektorn samt kooperativa 
bostadsrättsorganisationer och privata bostadsrättsföreningar. Det som är intressant att ta reda på 
är vad fastighetsägarna har för reaktioner till energideklarationen och de åtgärder den förväntas 
leda till och framförallt om fastighetsägarna har börjat vidta åtgärder. Vidare är fastighetsägarnas 
eventuella framtida mål av intresse för att Sverige ska kunna nå miljömålet som nämndes ovan. 
Även Riksrevisionens kritik är en bra utgångspunkt för studien. 
 
I Gävle är 63 % av alla flerbostadshus, kontorslokaler och specialbyggnader deklarerade enligt 
statistik från Boverket i oktober 2009 (Boverket 2009) 
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur energideklarationen har tagits emot och påverkat 
fastighetsägares arbete med energifrågor i flerbostadshus i Gävle. 
 
1.2 Avgränsning 
Denna uppsats är begränsad till att undersöka fastighetsägare med flerbostadshus i Gävle. 
 
1.3 Metod 
Vår uppsats bygger på intervjuer, och är upplagd så att kapitel 2-7 innehåller det som 
framkommit av intervjuerna. I kapitel 8 granskar vi kritiskt det som vi fått fram med en 
diskussion och egna tankar. Vi valde att lägga upp det så för att man lättare skulle kunna 
koncentrera sig på informationen vi fått fram, för att sedan kunna ta del av vad vi tycker.  
Uppsatsen startades med att söka information om energideklarationen i litteratur och elektroniska 
källor. Tyvärr så har vi inte hittat så mycket litteratur, men desto mer dokument på Internet. 
Framförallt har Boverkets hemsida använts för information om energideklarationen. 
 
För att ta reda på hur fastighetsägarna i Gävle jobbar med energifrågor har vi genomfört 
intervjuer, både per e-post och på plats hos fastighetsägarna. Intervjufrågorna var till större delen 
lika för alla respondenter, dock har hänsyn tagits till de olika verksamheterna (se bilaga 1). 
Företagens hemsidor har också använts för att hitta information om deras miljöarbete. Vi har 
använt oss av en kvalitativ metod där poängen har varit att få fram attityderna hos respondenterna 
utan att provocera dem.  
 
Den första intervjun vi genomförde var med Anders Holmsten, driftchef på Gavlegårdarna som är 
Gävles kommunalägda bostadsföretag. Sedan intervjuade vi två personer från kooperativa 
medlems- och intresseorganisationer: Magnus Bäckström på Riksbyggen och Bengt Olsson, 
energiingenjör på HSB. 
 
Vidare har tre intervjuer med två privatägda fastighetsbolag genomförts. De första två 
genomfördes per e-post med Olov Larsson, förvaltare på Norrvidden och Henrik Åström på 
Fastighetssnabben som har hand om Norrviddens energideklarationer. Den tredje intervjun 
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skedde med Ulric von Celsing, ledningsassistent på Allokton. Vi har även intervjuat 
representanter från två bostadsrättsföreningar, Jonathan Klintdahl, Ordförande i Brf Lagmannen 
och Nils Göran Stenbeck, Ledamot i Brf Diligensen. 
 
Det finns även företag som har valt att inte ställa upp på intervju då de ansåg att de inte kunde 
bidra med något till uppsatsen. Ytterligare företag har inte svarat när vi försökt kontakta dem. 
 
 
2. Energideklarationen 
 
2.1 Positivt om energideklarationen 
Alla respondenter anser att energideklarationen är bra över lag. Anders Holmsten, Driftchef på 
Gavlegårdarna anser att energideklarationen medför något positivt eftersom fastighetsägarna får 
koll på vad de olika fastigheterna förbrukar. Det är bra att ställa krav på fastighetsägarna att 
minska energiförbrukningen.1 Bengt Olsson, energiingenjör på HSB i Gävle anser att lagen är 
jättebra eftersom alla byggnader gås igenom. Då kan byggnader som är dåliga i onödan 
upptäckas. Det kan vara lönsamt att göra åtgärder på dessa byggnader trots att det inte finns några 
krav på det2. Ulric Von Celsing, ledningsassistent på Allokton är av samma mening, han anser att 
energideklarationerna ger en helhet av fastighetsbeståndet. Det är lättare att se vilka fastigheter 
som sticker ut, både med lägre och högre energiförbrukning. Då kan man se vilka fastigheter man 
behöver jobba mer med. Von Celsing tillägger dock att Allokton redan känner sina fastigheter 
väl, vilket gör att de vet vilka fastigheter som de behöver se över. Trots detta tror han att de 
kommer dra nytta av lagen3. Vidare anser Jonathan Klintdahl, Ordförande i Brf Lagmannen att 
det är bra att fastighetsägarna får svart på vitt vad de har för driftskostnader, och det är även bra 
för marknaden, till exempel när fastigheten ska säljas eftersom köparen då har större koll på 
kommande kostnader gällande drift och underhåll.4 Som lokalt fastighetsbolag arbetar 
Norrvidden redan med energifrågorna, men i ett större perspektiv som inom EU tror de att det är 
bra att få ner och åskådliggöra energibovarna5. 
 
2.2 Negativt om energideklarationen 
Bäckström på Riksbyggen är väldigt positiv till lagen om energideklarationer, men det finns 
mycket som skulle kunna göras bättre. Till exempel tycker han att den kunde ha lite hårdare 
riktlinjer, vara lite mer styrd. Han anser att de som gjort lagen inte har så stor 
verklighetsanknytning. Det är även stor skillnad på kvaliteten på energideklarationerna eftersom 
vissa inte är ute och besiktigar fastigheterna på plats. Enligt Bäckström blir det inget bra resultat 
om inte alla fastigheter besiktigas på plats. Dessutom är förslagen till åtgärder inte alltid 
realistiska, då de inte alltid hör ihop med verkligheten.6 
 
Både Holmsten (Gavlegårdarna) och Olsson (HSB) anser att det är väldigt mycket administrativt 
arbete med energideklarationen. Även Bäckström (Riksbyggen) och Von Celsing (Allokton) 

                                                 
1 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
2 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
3 Intervju med Ulric Von Celsing, Ledningsassistent Allokton, 2010-02-05  
4 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
5 Intervju med Olov Larsson, Förvaltare Norrvidden 2009-11-17 
6 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
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tycker att det ligger många timmars jobb bakom dem men Von Celsing poängterar att det är 
viktigt att åka runt till alla fastigheter för att få reda på alla uppgifter om fastigheten även om de 
finns på ett papper på kontoret. Holmsten påpekar att energideklarationen medför höga 
administrativa kostnader som kanske istället kunde användas till olika åtgärder. Olsson tycker att 
det hela kan bli lite för byråkratiskt då HSB Gävle måste skicka sina energideklarationer till HSB 
Mälardalen för att bli godkända. Bäckström anser att många utredningar ofta hamnar i en 
bokhylla utan att några åtgärder genomförs, och detta gäller även energideklarationerna. Steg 2 i 
processen är svårare att genomföra, men det kanske skulle genomföras fler åtgärder om 
bostadsrättsföreningarna kunde få bidrag från staten till vissa åtgärder. Detta skulle då vara en 
morot för föreningarna och de åtgärder som skulle generera bidrag skulle vara kostnadseffektiva.7 
 
Klintdahl (Brf Lagmannen) påpekar att ekonomin är helt avgörande i en bostadsrättsförening och 
att det inte finns samma möjligheter att spara som i de större bolagen. Energideklarationen 
innebär en väldigt stor kostnad för en bostadsrättsförening och en liten förening har dessutom inte 
så stora möjligheter att förhandla om priset som ett större bolag med fler byggnader.8 
 
2.3 Information om energideklarationen 
 
I tabellen nedan visas hur många av företagen och föreningarna som var helt klara med sina 
deklarationer i respektive fastighetsbestånd vid tidpunkten för intervjuerna. 

 
Företag/förening Antal deklarerade byggnader (%) 
 
Allokton  ej färdigställda 
Brf Diligensen  100% 
Brf Lagmannen 100% 
Gavlegårdarna  100% 
HSB  ej färdigställda 
Norrvidden   ej färdigställda 
Riksbyggen  ej färdigställda 

 
Tabell 1: Antal energideklarerade byggnader i % 
 
Allokton använder sig av Greencom i Gävle för att genomföra energideklarationerna på hela 
beståndet som är utspritt över Sverige. Hela beståndet deklareras samtidigt och deklarationerna 
har nyligen skickats in för granskning och är därför inte färdiga än. Greencom behandlar all 
fastighetsdata de får från Allokton och besiktigar sedan bara de fastigheter som avviker från 
mängden.9 
 
Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen jobbar i fastighetsbranschen, och har på så vis 
koll på energideklarationen. Anticimex har energideklarerat Brf Lagmannens byggnad, och 
Klintdahl var själv med vid besiktningen. Under besiktningen påpekade besiktningsmannen att 

                                                 
7 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
8 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
9 Intervju med Ulric Von Celsing, Ledningsassistent Allokton, 2010-02-05 
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ventilationsluckorna ska vara delvis öppna så att inte luften står still. Dessutom är det bra att göra 
rent.10 
 
Redan innan lagen om energideklarationer blev fastställd fick Gavlegårdarna information om 
energideklarationen. Olika företag bjöd in till utbildningar, informationsträffar och seminarium 
för att förmedla information om energideklarationen. Branschorganisationen SABO som 
Gavlegårdarna ingår i har också bidragit med information. Boverket hade en informationsträff i 
Stockholm där representanter från Gavlegårdarna medverkade, och även media har debatterat 
ämnet flitigt.11 
 
Gavlegårdarna har inte behövt göra några större förändringar i och med den nya lagen. Många av 
punkterna som ska finnas med i energideklarationen har de redan uppfyllt. De behövde dock göra 
en sammanställning av de olika systemen innan byggnaderna blev besiktigade. Hela 
Gavlegårdarnas fastighetsbestånd är energideklarerat, men alla fastigheter är inte besiktigade på 
plats. Gavlegårdarna prioriterade att besiktiga de fastigheter med hög energiförbrukning där det 
finns störst anledning att genomföra energibesparingsåtgärder.12 
 
HSB är medlemmar i ett energinätverk genom HSB Sverige, där de diskuterar och får 
information om energifrågor. Lagen om energideklarationer är central för HSB eftersom de själva 
måste tillhandahålla tjänsten till sina medlemmar. De har utbildat energiexperter för ändamålet, 
och för att behålla kunskapen inom HSB. Ca 90 % av föreningarna som är anslutna till HSB i 
Gävle anlitar HSB till att genomföra energideklarationerna. Alla byggnader besiktigas och 
deklarationerna beräknades bli klara till årsskiftet 2009/2010.13 
 
Åström på Fastighetssnabben, informerar oss om att de från första början blev informerade om 
energideklarationer av Boverket. Ingen av Norrviddens byggnader är till 100 % deklarerad, men 
samtliga deklarationer pågår för fullt.14 
 
Riksbyggen har en skyldighet att hålla koll på lagar och regler vilket innebär att de ständigt 
uppdaterar sig. De är måna om sina kunder och vill hjälpa dem, framför allt Riksbyggens egna 
föreningar. Till sina kunder skickade de information om energideklarationen och att de är 
ackrediterade att utföra energideklarationen och gärna säljer den tjänsten. Riksbyggen besiktigar 
alla fastigheter som de fått uppdrag att göra energideklaration åt och Bäckström anser att 
besiktningsmannen gärna kan titta en timme extra på fastigheten under besiktningen eftersom de 
då kan upptäcka andra saker som till exempel fuktskador eller farlig el. Riksbyggen har fått 
uppdraget att göra energideklarationer åt ca 30 kunder i Gävle och alla energideklarationer är 
ännu inte klara.15 
 
 
3. Energiförbrukning 

                                                 
10 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
11Intervju med  Anders Holmsten Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
12 Intervju med  Anders Holmsten Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
13 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
14 Intervju med Henrik Åström, Fastighetssnabben (konsultföretag till Norrvidden), mail-intervju 2009-11-17 
15 Magnus Bäckström Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
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Energiförbrukningen skiljer sig stort mellan de olika fastigheterna i undersökningen. Den lägsta 
energiförbrukningen är ca 80kWh/kvm medan den högsta är ca 350kWh/kvm. Fjärrvärme är det 
vanligaste uppvärmningssättet, men det finns även andra energikällor. 
 

 
Företag/förening   Bostadsyta(kvm)  Energiförbrukning(kWh/kvm)  Uppvärmningssätt 
 
Allokton           Ingen uppgift        Ingen uppgift   Övervägande fjärrvärme 

Brf Diligensen         1 064                   118    Fjärrvärme 

Brf lagmannen         1 033                  180    Fjärrvärme 

Gavlegårdarna         1 031 745              Medeltal 176 (80-350)  99% fjärrvärme 

HSB                         Ca 161 000           Medeltal 140   Övervägande fjärrvärme 

Norrvidden           Ingen uppgift        Ingen uppgift  Övervägande fjärrvärme 

Riksbyggen             Ingen uppgift         100-175  Övervägande fjärrvärme

 

Tabell 2: De olika företagen/föreningarnas bostadsyta, energiförbrukning och uppvärmningssätt. 

 
Anledningarna till den spridda energiförbrukningen kan vara många, vilket alla respondenter 
håller med om. Respondenterna gav olika åsikter om anledningarna till skillnaderna i 
energiförbrukningen. Till exempel är nyare byggnader mer energieffektiva än äldre eftersom 
nyare byggnader är bättre isolerade och ofta har bättre standard på fönster, dörrar och vitvaror 
etc. Oisolerade vindar kan vara en stor energibov och energiförbrukningen kan även skilja sig 
beroende på användning och uthyrningsgrad. Många äldre människor vill ha varmare i sina 
lägenheter vilket leder till högre energiförbrukning och högre kostnader. Att sänka temperaturen 
från 25°C till 22°C kan spara upp mot 10 % energi. I vissa fastigheter mäts bara bostadsytan och 
inte all uppvärmd yta där omkring som till exempel gemensamma utrymmen. Detta leder till att 
energiförbrukningen är utslagen på för liten yta. En annan orsak till att vissa fastigheter har högre 
energiförbrukning kan vara att många personer bor i samma lägenhet och då går det åt mer 
tappvarmvatten. 
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Diagram 1: Företagen/föreningarnas energiförbrukning (kWh/kvm). (Allokton och Norrvidden är inte 
                    representerade i diagrammet.) 
 
 
3.1 Allokton 
Nästan alla Alloktons byggnader värms upp med fjärrvärme. Eftersom energideklarationerna inte 
är färdiga än har vi inte fått några uppgifter om energiförbrukningen i de olika byggnaderna. 
Något som påverkar Alloktons byggnader i Gävle är att de inte bara består av bostäder utan även 
lokaler, butiker och lager. På grund av detta är det svårt att jämföra de olika byggnaderna. 
Alloktons fastighetsskötare bidrar till att spara energi eftersom de ”känner” byggnaderna. Till 
exempel hjälper de till att släcka lampor som lyser i onödan och byter ut glödlampor till 
lågenergibelysning.16 
 
3.2 Bostadsrättsföreningarna 
Brf Lagmannen och Brf Diligensen äger varsin byggnad med 17 respektive 16 lägenheter. 
Bostadsytan uppgår till 1033 respektive 1064 kvadratmeter. Trots likheterna storleksmässigt 
skiljer sig energiförbrukningen avsevärt. Brf Lagmannen har en energiförbrukning på 180 
kWh/kvm och Brf Diligensen har en energiförbrukning på 118 kWh/kvm. Båda byggnaderna 
samt tappvarmvattnet värms upp med fjärrvärme.17 18 
 
3.3 Gavlegårdarna 
Gavlegårdarna har ca 16 000 lägenheter, vilket motsvarar drygt 1 000 000 kvadratmeter. Deras 
genomsnittliga energiförbrukning var 176 kWh/kvm 2008 vilket innebar en minskning med 1 % 
sedan föregående år. Den byggnad med lägst energiförbrukning ligger på ca 80 kWh/kvm och 
                                                 
16 Intervju med Ulric Von Celsing, Ledningsassistent Allokton, 2010-02-05 
17 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
18 Intervju med Nils Göran Stenbeck, Ledamot Brf Diligensen, 2009-11-26 
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den byggnad med högst energiförbrukning ligger på ca 350 kWh/kvm. Gavlegårdarnas 
tappvarmvatten utgör ca en tredjedel av energiförbrukningen. Mer än 99 % av Gavlegårdarnas 
energitillförsel består av fjärvärme. De 400 fjärvärmecentralerna styrs genom ett centralt system 
vilket möjliggör att alla centraler kan kontrolleras från samma ställe. Energibesparing sker genom 
att värmeflödet kan justeras så att det ligger på en optimal nivå. En oljepanna på fem kubikmeter 
är fortfarande i drift. År 2000 var den förbrukningen 517 kubikmeter. De har även norrlands 
största solcellsanläggning på 63,7 kWh.19 
 
Gavlegårdarnas huvudmål för energiarbetet är idag att säkerställa komforten för sina hyresgäster 
samtidigt som energitillförseln hålls så låg som möjligt. Produkten heter Komfortgivaren. Den 
nyttjar bredbandsnätet för att övervaka och minska förbrukningen av energi och vatten i 
lägenheterna och säkrar samtidigt hyresgästernas komfort. De vill även upptäcka fel snabbt och 
åtgärda dem samt ha rätt varmvattentemperaturer i hela systemet. På sina nybyggda byggnader 
har de krav på att energiförbrukningen ska ligga 30 % under de nationella kraven. Detta innebär 
att till exempel Gävle Strand etapp 1 har en energiförbrukning på 80 kWh/kvm.20 
 
3.4 HSB 
Till HSB i Gävle är ca 35 föreningar anslutna med totalt 2300 lägenheter, ca 160 000 
kvadratmeter. I snitt ligger energiförbrukningen på 140 kWh/kvm, och de byggnader med lägst 
förbrukning ligger på 80-90 kWh/kvm. Den största delen av byggnaderna värms upp med 
fjärrvärme, men det finns även några enstaka elpannor kvar. Bengt Olsson anser att 
energiförbrukningen skulle kunna minskas mer genom lägre fastighetsskatt från regeringen eller 
EU till de fastighetsägare som genomför energibesparande åtgärder. Detta skulle då vara en 
morot som gör det mer lönsamt för fastighetsägarna. 21 
 
3.5 Norrvidden 
Även Norrviddens energitillförsel består till övervägande del av fjärrvärme. Det är svårt att säga 
generellt hur stor energiförbrukningen är eftersom ingen byggnad inom Norrviddens bestånd 
enbart består av flerbostadshus. Alla fastigheter innehåller butiker, kontor eller restauranger med 
mera.22 
 
3.6 Riksbyggen 
Riksbyggen har ingen sammanställning av energiförbrukningen hos sina kunder, men Bäckström 
nämnde att energiförbrukningen varierar mellan ca 100 och 175 kWh/kvm i byggnaderna som har 
fjärrvärme, vilket är det vanligaste uppvärmningssättet bland Riksbyggens kunder i Gävle.23 
 
 
4. Åtgärder 
Några av respondenterna genomför energibesparande åtgärder, även om energideklarationen inte 
är färdigställd eller om de inte har fått några förslag på åtgärder till följd av deklarationen. Enligt 
Bengt Olsson på HSB har många av deras anslutna bostadsrättsföreningar väntat med att göra 

                                                 
19 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
20 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
21 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
22 Intervju med Olov Larsson, Förvaltare Norrvidden 2009-11-17 
23 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
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åtgärder tills deklarationen kommer. Eftersom deklarationerna inte är helt färdiga än har 
föreningarna inte fått några åtgärdsförslag, men när de väl är färdiga kommer HSB vara redo att 
hjälpa till med åtgärderna. Olsson rekommenderar inte att byta fönster ur 
energibesparingssynpunkt eftersom återbetalningstiden är väldigt lång. Däremot säger han att det 
är enklast och lönsammast att göra vattenbesparande åtgärder. Det är även viktigt att se över 
ventilationen, där går det att spara upp mot 20 % energi.24 
 
Gavlegårdarna har ett förvaltningsutskott som varje år avsätter 5-10 miljoner kronor för 
energibesparande åtgärder. Dessa pengar läggs sedan på olika projekt som till exempel 
solcellsanläggningen. Sådana projekt genererar även good will. Gavlegårdarna följer Gävles 
lokala miljömål och de har många olika projekt för att minska energiförbrukningen. Oftast är det 
inte åtgärder som energideklarationen har föreslagit utan åtgärder som de själva arbetat fram. De 
prioriterar inte åtgärderna efter energideklarationen men den kan ge förslag som de inte tidigare 
tänkt på. Varje år gör Gavlegårdarna en fördjupad energiprojektplan som de arbetar efter. Bland 
annat så behandlar den NKI – nöjd kund index, driftsenergiåtgärder och utökade energiåtgärder. 
De har även en ”bums-lista” med sju punkter som ska genomföras så snart som möjligt. Några av 
de senaste projekten har varit att:25 

• Sänka oljeförbrukningen från 517 kbm år 2000 till 5 kbm år 2009 
• Ersätta elvärmen med fjärrvärme i 150 radhus och lägenheter 
• Installera 2300 elmätare 
• Tilläggsisolera vindar och fasader i vissa fastigheter 
• Bygga bort tre dåligt isolerade sekundärvärmesystem 
• Byta ut 20 stycken ventilationsanläggningar till mer energieffektiva 
• Koppla upp styrövervakning av 200 fjärrvärmecentraler 

 
Riksbyggen har ingen beslutsmakt, de kan bara försöka påverka kundernas energimedvetenhet 
och hjälpa dem att bli så energieffektiva som möjligt. De försöker påverka kunderna så gott det 
går att genomföra åtgärderna som energideklarationen har föreslagit och de kommer även med 
egna förslag till energibesparing. Riksbyggen gör idag ingen uppföljning på kundernas åtgärder 
men det är något som Bäckström gärna vill göra i framtiden.26 
 
Brf Lagmannen och Brf Diligensen jobbar med en underhållsplan där de planerar olika åtgärder. 
Två åtgärder som Brf Lagmannen planerar att göra den närmsta tiden är tilläggsisolering av 
vinden samt byte eller renovering av fönster. Energideklarationen gav inga förslag som de inte 
redan tänkt på. Brf Diligensen har nyligen gjort en justering av värmesystemet vilket har gjort att 
det har blivit effektivare och även minskat värmeläckage. De har även diskuterat att skaffa ett 
gemensamt abonnemang för elen och att sätta in sparlatorer i alla vattenkranar. Brf Diligensen 
fick inga förslag på åtgärder på energideklarationen. Trots den redan låga energiförbrukningen 
diskuteras underhållsplanen kontinuerligt och energi- och kostnadsbesparande åtgärder planeras 
regelbundet.27 28 
 
                                                 
24 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
25 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
26 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
27 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
28 Intervju med Nils Göran Stenbeck, Ledamot Brf Diligensen, 2009-11-26 
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5. Framtida mål avseende energiförbrukningen 
 
I tabell 3 har vi sammanställt respondenternas framtida mål när det gäller energiförbrukning.  
 

 
Företag/förening Mål 
 
Allokton ”bedriva verksamheten med minsta möjliga negativa påverkan på miljön” 
 
Brf Diligensen  Underhållsplan 
 
Brf Lagmannen Underhållsplan 
 
Gavlegårdarna Elanvändningen i lokaler och hushåll ska ha minskat med 15 % till 2010 

jämfört med år 2000. Ska vara klimatneutrala 2015. 
 
HSB  Minska koldioxidutsläppen med 50 % till år 2023 avseende 2008 års  
  energiförbrukning. 
 
Norrvidden Minska energiförbrukningen med 3 % 2010 avseende 2009 års 

energiförbrukning. 
 
Riksbyggen  Inga specifika mål avseende energiförbrukningen. 

 
Tabell 3: Företagen/föreningarnas framtida mål avseende energiförbrukningen. 
 
 
Gavlegårdarna följer Gävles lokala miljömål, vilket innebär att elanvändningen i lokaler och 
hushåll ska ha minskat med 15 % per person till 2010 jämfört med år 2000. De har även antagit 
en vision att de ska bli klimatneutrala 2015.29 
 
Som vi nämnt tidigare har Riksbyggen ingen beslutsmakt över de anslutna 
bostadsrättsföreningarna, det är föreningarna själva som beslutar vilka mål de vill ha. Magnus 
Bäckström tror att det kommer bli svårt att klara av att minska energiförbrukningen med 20 % 
avseende energiförbrukningen för 1995. En anledning till detta är att det i första hand är 
föreningarna som sätter sina egna mål.30 
 
Norrvidden har energisparmål för 2009 som är på 2 % avseende 2008 års energiförbrukning, och 
för 2010 är det målet satt till 3 % avseende 2009 års energiförbrukning. De tror att de kommer att 
klara dessa mål, och därefter kommer de att sätta nya mål varje år.31 
 
Långsiktigt satsar HSB på att vara självförsörjande när det gäller energi. Ett av de mer kortsiktiga 
målen innefattar att minska koldioxidutsläppen med 50 % till år 2023 avseende 2008 års nivåer 
(HSB 2010). Bengt Olsson anser att det inte kommer vara några problem att klara av regeringens 

                                                 
29 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
30 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
31 Intervju med Henrik Åström, Fastighetssnabben, mail-intervju 2009-11-17 
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20 %-mål, han menar att de även kan utgå från dagens mått och sänka energiförbrukningen med 
20 %. Vidare tycker Olsson att det är dags att börja tänka mer långsiktigt. Idag jobbar de mycket 
med korta återbetalningstider, men för att underlätta för kommande generationer behöver de börja 
jobba mer långsiktigt.32 
 
Miljöarbetet är en viktig del av Alloktons verksamhet och företaget har som mål att bedriva 
verksamheten med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Därmed strävar de efter att välja 
de produkter och tjänster som har minst negativ påverkan på miljön.33 
 
Varken Brf Lagmannen eller Brf Diligensen har några konkreta framtida mål. Båda föreningarna 
jobbar dock kontinuerligt med en underhållsplan.34 35 
 
 
6. Information till boende 
Enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska deklarationen vara synlig i 
byggnaden så att alla kan ta del av den. Fastighetsägarna behöver inte förmedla ytterligare 
information till de boende. 
 
Alla respondenter som har slutfört energideklarationerna har satt upp den obligatoriska 
informationen i trapphusen på de deklarerade byggnaderna. Även de som inte har slutfört 
deklarationerna påpekade att de ska sätta upp informationen när deklarationerna blir färdiga. 
Förutom Gavlegårdarna och Riksbyggen har ingen av respondenterna informerat de boende 
ytterligare om deklarationen eller energiförbrukning i allmänhet. Allokton har dock tio tips som 
de boende kan dra nytta av på sin hemsida. 
 
Gavlegårdarna har informerat sina hyresgäster om energideklarationer via kundtidningen 
Angelägenheter, där de ibland har ett energitema. Andra projekt som de har utfört är att ha 
energiutbildning i Sätra och att utse årets energijägare. Över lag har det varit ett svalt intresse för 
energideklarationerna, men några har ändå intresserat sig för ämnet. Även om intresset inte har 
varit så stort tycker Holmsten att det är viktigt att sprida kunskap eftersom även de små 
besparingarna spelar en stor roll i det långa loppet.36 
 
HSB informerade de anslutna bostadsrättsföreningarna om lagen om energideklarationer när den 
kom, och samtidigt erbjöd de tjänsten att utföra deklarationerna. Någon information till de 
boende har HSB inte gett ut eftersom det ansvaret ligger på de olika bostadsrättsföreningarna.37 
 
Riksbyggen har informerat de boende om energideklarationen bland annat genom kundtidningen 
Öppet Hus som alla Riksbyggenföreningar får. De har även information på sin hemsida. Om de 

                                                 
32 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
33 Intervju med Ulric Von Celsing, Ledningsassistent Allokton, 2010-02-05 
34 Intervju med Jonathan Klintdahl, Ordförande Brf Lagmannen, 2009-12-18 
35 Intervju med Nils Göran Stenbeck, Ledamot Brf Diligensen, 2009-11-26 
36 Intervju med Anders Holmsten, Driftchef Gavlegårdarna, 2009-11-10 
37 Intervju med Bengt Olsson, Energiingenjör HSB, 2009-11-25 
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anslutna föreningarna vill gå ut med mer information är det upp till styrelsen att gå ut med den 
informationen.38 
 
 
7. Resultat 
 
Majoriteten av respondenterna anser att de inte har gjort några större förändringar i och med den 
nya lagen, de jobbade redan med energibesparande åtgärder innan energideklarationerna 
genomfördes. 
 
7.1 Energideklarationen 
Brf Diligensen, Brf Lagmannen och Gavlegårdarna är helt färdiga med energideklarationerna. 
Allokton, HSB, Norrvidden och Riksbyggen beräknar att bli klara 2010.  
 
Alla respondenter anser att energideklarationen är bra över lag. Positiva saker som 
energideklarationen medför: 

• Alla byggnader gås igenom (åtminstone på papper) 
• Bättre koll på fastigheternas energiförbrukning 
• Ger en helhet över fastighetsbeståndet 
• Svart på vitt vilka driftskostnaderna är 
• Bra för marknaden (vid till exempel försäljning av fastigheter) 

 
Det finns dock flera saker som respondenterna anser är negativt med energideklarationen: 

• Riktlinjerna är lite för triviala. 
• Stor skillnad på kvaliteten på energideklarationerna eftersom alla inte besiktigar 

fastigheterna på plats. 
• Förlagen till åtgärder är inte alltid realistiska. 
• För mycket administrativt arbete, vilket leder till höga administrativa kostnader. 
• Stor kostnad för små föreningar som inte har så stora möjligheter att förhandla om priset 

som ett större bolag har. 
 
7.2 Energiförbrukning 
Energiförbrukningen skiljer sig stort mellan de olika fastigheterna i undersökningen. Den lägsta 
energiförbrukningen är ca 80kWh/kvm medan den högsta är ca 350kWh/kvm. Fjärrvärme är det 
vanligaste uppvärmningssättet, men det finns även andra energikällor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Intervju med Magnus Bäckström, Energiingenjör Riksbyggen, 2009-11-20 
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Företag/förening   Energiförbrukning (kWh/kvm)   
Allokton           Ingen uppgift    

Brf Diligensen         118     

Brf lagmannen         180     

Gavlegårdarna         Medeltal 176 (80-350)   

HSB                         Medeltal 140    

Norrvidden           Ingen uppgift   

Riksbyggen             100-175  

 

Tabell 4: De olika företagen/föreningarnas energiförbrukning. 

 
7.3 Åtgärder 
Allokton, Norrvidden och Riksbyggen 
De tre företagen väntar med att genomföra åtgärder tills energideklarationerna är helt 
färdigställda.  
 
Brf Diligensen 
Föreningen har nyligen gjort en injustering av värmesystemet. En åtgärd som har diskuterats och 
ska göras inom den närmsta framtiden är att sätta in sparlatorer i alla vattenkranar. Föreningen 
har även diskuterat att skaffa ett gemensamt abonnemang för elen.  
 
Brf Lagmannen 
Två åtgärder som Brf Lagmannen planerar att göra den närmsta tiden är tilläggsisolering av 
vinden samt byte eller renovering av fönster. 
 
Gavlegårdarna 
Gavlegårdarna har ett förvaltningsutskott som varje år avsätter 5-10 miljoner kronor för 
energibesparande åtgärder. Oftast är det inte åtgärder som energideklarationen har föreslagit utan 
åtgärder som de själva arbetat fram. Några av de senaste projekten har varit att: 

• Sänka oljeförbrukningen från 517 kbm år 2000 till 5 kbm år 2009 
• Ersätta elvärmen med fjärrvärme i 150 radhus och lägenheter 
• Installera 2300 elmätare 
• Tilläggsisolera vindar och fasader i vissa fastigheter 
• Bygga bort tre dåligt isolerade sekundärvärmesystem 
• Byta ut 20 stycken ventilationsanläggningar till mer energieffektiva 
• Koppla upp styrövervakning av 200 fjärrvärmecentraler 

 
HSB 
HSB kommer att hjälpa de anslutna bostadsrättsföreningarna att genomföra åtgärder när alla 
energideklarationerna är genomförda. Några av föreningarna har börjat med åtgärder.  
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7.4 Framtida mål avseende energiförbrukningen 
 
Tabellen nedan illustrerar framtida mål hos företagen och föreningarna beträffande 
energiförbrukningen. 

 
Företag/förening Mål 
 
Allokton ”bedriva verksamheten med minsta möjliga negativa påverkan på miljön” 
 
Brf Diligensen  Underhållsplan 
 
Brf Lagmannen Underhållsplan 
 
Gavlegårdarna Elanvändningen i lokaler och hushåll ska ha minskat med 15 % till 2010 

jämfört med år 2000. Ska vara klimatneutrala 2015. 
 
HSB  Minska koldioxidutsläppen med 50 % till år 2023 avseende 2008 års  
  energiförbrukning. 
 
Norrvidden Minska energiförbrukningen med 3 % 2010 avseende 2009 års 

energiförbrukning. 
 
Riksbyggen  Inga specifika mål avseende energiförbrukningen. 

 
Tabell 3: Företagen/föreningarnas framtida mål avseende energiförbrukningen. 
 
 
8. Slutsats och diskussion 
 
8.1 Energideklarationen 
Det som har framkommit genom vår undersökning visar att det finns en rad både positiva och 
negativa åsikter om energideklarationen. Det som framförallt är positivt är att 
energianvändningen kan minskas på lång sikt. Genom att lagen har införts är det möjligt för 
företag, föreningar och även privatpersoner bli mer medvetna om hur mycket de kan förändra 
genom små åtgärder. Dessutom ökar medvetenheten om vad de olika byggnaderna förbrukar. 
Genom att besiktiga alla byggnader kan byggnader som är dåliga i onödan upptäckas. Det kanske 
bara krävs en liten åtgärd för att minska energiförbrukningen avsevärt.   
 
Det är bra att många av respondenterna kritiserade energideklarationen för då kanske den kan 
förbättras i framtiden. Magnus Bäckström på Riksbyggen anser att de som gjort lagen inte har så 
stor verklighetsanknytning. Därför är det viktigt att de som ligger bakom lagen får reda på vad 
som kan förbättras.  
 
Något vi tyckte var intressant att få veta var hur de mindre bostadsrättsföreningarna tog på 
kostnaderna av energideklarationen mot vad de fick ut av den. Vad vi förstod det som är det 
väldigt dyrt för ett litet företag eller förening att genomföra en energideklaration och resultatet är 
inte alltid vad man skulle kunna kräva för en sådan summa pengar. För de större företagen är det 
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enklare att kunna betala, och även att kunna förhandla om priset på deklarationerna, men vi har 
fått reda på att även de större fastighetsföretagen tycker det är en dyr kostnad som de istället 
kunde ha lagt på åtgärder. Sen att det inte alltid redovisas åtgärder och att vissa åtgärder som 
redovisas är små och simpla som de redan vet om är inte positivt. Vi förstår att vissa av de vi 
intervjuat har negativa åsikter mot denna lag eftersom de har betalat mycket pengar och inte fått 
något påtagligt resultat i gengäld. Det är inte heller orimligt att tänka sig att det finns andra 
företag och föreningar än de vi har intervjuat som också har negativa åsikter om lagen. Vi kan 
också konstatera att det är stora skillnader på vem som utför energideklarationen. Vi har fått höra 
att vissa utför dessa tjänster billigt. Genom att bara skriva in de olika uppgifterna om byggnaden i 
ett program utan att besiktiga den kan kostnaderna minskas, men resultatet blir då inte vad det 
borde. Vår bedömning är att det finns en brist i regelsystemet och en möjlighet vore att ha någon 
form av bidrag eller kontroll på de företag som utför besiktningar och deklarationstjänster. 
 
8.2 Åtgärder 
Det är bra att energideklarationen ger förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen, 
dock verkar inte alla förslag vara relevanta. Vissa byggnader får inte några förslag alls, medan 
andra får förslag som ”byt till lågenergilampor”, vilket känns som en självklar 
energibesparingsåtgärd. Små företag och föreningar som inte har tillgång till experter på samma 
sätt som ett större företag behöver mer konkreta förslag på åtgärder för att kunna bidra till 
regeringens miljömål. Självklart finns det små företag och föreningar som har bra koll på sina 
byggnader, men man kan inte förutsätta att alla bostadsrättsföreningar är experter.  
 
En stor risk med att åtgärderna är frivilliga är att de inte kommer bli genomförda och därmed 
kommer det bli svårt att uppfyllda regeringens miljömål. Vi ser tecken på det i denna 
undersökning då flera av företagen väntar med att genomföra åtgärder tills alla 
energideklarationer är genomförda. Dock är det svårt att ha krav på att utföra åtgärderna eftersom 
många byggnadsägare inte skulle klara av kostnaderna. Kanske skulle man kunna ha en 
uppföljning av deklarationerna efter ett visst antal år istället för att bara göra en ny deklaration 
efter tio år. En uppföljning av deklarationen skulle innebära att byggnadsägarna måste jobba för 
att sänka sin energiförbruking. På något vis måste det ske en förändring för att Sverige ska kunna 
klara av dagens miljömål och i framtiden klara av nya miljömål.  
 
8.3 Framtida mål avseende energiförbrukningen 
Vi har konstaterat att de flesta företagen/föreningarna inte har tillräckligt konkreta mål. Allokton 
berättar att miljöarbetet är viktigt för deras verksamhet och att de har som mål att bedriva 
verksamheten med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Även om det låter bra vet vi inte 
vad de menar med målen eller hur de har tänkt genomföra dem. Det finns anledning att befara att 
företaget bara har ett marknadsföringsmässigt syfte och detta gäller även några av de andra 
företagen/föreningarna. Vi vill veta vad det är de förändrar eller har förändrat för att påverka 
miljön positivt. Vilka produkter och tjänster använder de, som enligt dem har minst negativ 
påverkan på miljön?  
 
Utan konkreta mål är det väldigt svårt att avgöra om de uppfylls eller inte. Med tanke på dagens 
samhälle och hur det ser ut, med allt tänkande på miljön och hur man ska bli mer energismart 
tycker vi att det är konstigt att de inte fler och mer konkreta mål. Det som är anmärkningsvärt är 
dock att Gavlegårdarna verkligen ligger i framkant.  
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8.4 Information till de boende 
Något som är värt att ta upp är hur få av de intervjuade som har informerat de boende på en högre 
nivå än att bara sätta upp en lapp i trapphuset. Väldigt mycket av företagens eller bolagens 
energieffektivisering kan i allra högsta grad påverkas av de boende. Det är de boende i många fall 
som måste bli mer medvetna om situationen. Men om ingen förklarar och hjälper dem att 
förändras kommer nog inte mycket hända. Visst kan de finnas de som på eget behag försöker 
sänka energiförbrukningen, för att sänka sina kostnader, men många vet nog inte vad små 
förändringar kan ge för möjligheter om alla gör det. Att t.ex. låta vattnet koka i en vattenkokare 
istället för att koka upp på spisen kan spara mycket energi om alla boende tar till det. Sedan att 
man på det sättet även sparar lite tid bör inte någon klaga över. 
 
Vi tycker att företagen borde ha fokuserat mer på de boende då Gävle har lokala miljömål där 
elanvändningen i lokaler och hushåll ska ha minskat med 15 % per person till 2010 jämfört med 
år 2000. (Gävle Kommun (2005) Gävle kommuns lokala miljömål. Vägen till ett hållbart 
samhälle). 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
Hur har ni blivit informerade om energideklarationen? 
 
Vad tycker ni om lagen om energideklarationen? Bra/dåligt? Skulle den kunna vara annorlunda? 
 
Hur har ni tänkt ”bidra” till regeringens mål att energianvändningen ska minska med 20%  till 
2020 i förhållande till användningen 1995? Har ni några framtida mål? 
 
Hur många flerbostadshus äger ni? Hur många bostäder är det? Hur stor är bostadsarean? Hur 
många boende finns det? 
 
Hur många procent av era byggnader är energideklarerade?  
 
Hur stor energianvändningen per kvadratmeter i era flerbostadshus?  
 
Har ni lämnat ut information till de boende om lagen om energideklaration? Har de boende visat 
något intresse? 
 
Har de boende fått några direktiv om hur de ska minska energianvändningen? Om ja, har ni märkt 
någon skillnad i energianvändningen? 
 
Har ni börjat vidta åtgärder som energideklarationen har föreslagit? 
 
Vad är det för uppvärmningssätt i bostadshusen och hur värms tappvarmvattnet upp? 
 
 


