Energideklarering – ja tack!
Utnyttja den nya lagen om energideklarering av byggnader för att få skjuts på
energisparandet i Sverige. Ställ krav på statliga fastighetsägare att genomföra de lönsamma
åtgärder som ska föreslås enligt lagen. Det skulle göra Sverige mindre beroende av energi
samtidigt som svenska fastighetsägare sparar pengar.
En ny lag träder i kraft den 1:a oktober 2006 som innebär att i princip alla byggnader i landet
måste energideklareras. Syftet med lagen (som införs p.g.a ett EG-direktiv) är att komma åt
den stora slumrande besparingspotential som finns i byggnader i Europa. Ca 40 % av Europas
energi används i byggnader och besparingspotentialen på kort sikt i dessa byggnader är ca 20
%. Den här potentialen är ingen fantasi-siffra som fordrar nya avancerade och
högteknologiska system.. Det bygger på att vi tillämpar den teknik som finns kommersiellt
tillgänglig idag, och installerar den där det är lönsamt. Alltså mer pengar i plånboken för oss
konsumenter och företag, pengar som idag rinner iväg i onödan. Och samtidigt kan vi minska
Sveriges energiberoende. Det är också åtgärder som snarare kan förbättra än försämra
inomhusmiljön.
Lagen har kommit till för att påskynda energisparandet och för att ge en handfast praktisk
hjälp till oss alla som inte varje dag kan vara helt uppdaterade på energiteknik och ekonomi.
För att göra det lättare för oss att se hur mycket energi vårt hus drar jämfört med andra, och
för att vi ska kunna se vilka lönsamma åtgärder som finns i just mitt hus.
Men det som håller på att hända i Sverige nu är att införandet av lagen verkar bli en
halvmesyr! Vi ska ge några exempel
I de förslag på tillämpning av lagen som Boverket just presenterat, krävs ingen besiktning på
plats för att upprätta en energideklaration! En s.k. oberoende expert ska avgöra om det finns
behov av besiktning. Den kanske viktigaste ingrediensen i en energideklaration är de
lönsamma åtgärdsförslag som ska listas. För att verkligen ge skjuts åt energisparandet krävs
att dessa åtgärder är anpassade efter just ditt hus. Hur ska det kunna göras om experten inte
ens varit på plats? Och hur ska experten kunna avgöra hur den viktiga innemiljön påverkas
utan att ha besökt fastigheten?
Ett annat exempel på hur Sverige väljer att ta ett steg tillbaka (istället för att ta tillfället i akt
och utnyttja lagen) är hur Boverket har valt att göra vad gäller de besiktningar som kommer
att genomföras. Det finns idag ingen standard eller praxis för hur en energibesiktning ska gå
till. En nationell metod för besiktning och en nationell ”databank” för indata till
energiberäkningar skulle dels spara pengar åt dem som ska betala ev. besiktningar
(fastighetsägarna) och också förbättra och utjämna kvaliteten på energideklarationerna. I
andra länder finns handböcker och mallar för energibesiktning. Sverige väljer att göra
ingenting. Nu ska varje expert ta fram sin egen metod och sina egna indata. Det är ett stort
resursslöseri som dessutom väsentligt försämrar kvaliteten.
Ett tredje o sista exempel är själva genomförandet av åtgärder. Enligt lagen är endast
energideklaration nödvändig, men inga åtgärder behöver genomföras, hur lönsamma de än är.
Här bör staten gå före. Inför ett krav på att genomföra åtgärderna i alla statliga byggnader..
Det skulle dels skapa en trovärdighet för energideklarationssystemet och dels snabbt sätta fart
på energisparandet. Som skattebetalare kan man inte heller förstå varför inte statens
fastigheter ska drivas med så låga kostnader som möjligt?

Hanteringen av energideklareringen i Sverige är återigen ett exempel på att det inte finns
någon som är drivande vad gäller energisparande i landet. Man väljer att se kostnaderna (för
besiktningarna) men bortser från vinsterna (lägre driftkostnader, mindre energiberoende och
grad av sårbarhet). Ytterligare ett exempel på att det ”Centrum för energieffektivisering” som
föreslås i ”Oljekommissionens” rapport behövs för att intensifiera arbetet och för att inga
givna chanser ska gå förlorade.
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