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Sammanfattning   

Fastighetsbranchen förbrukar under driftskedet stora mängder energi för att driva sina 
fastigheter.  Lagen om energideklarationer och byggnader trädde i kraft den första oktober 
2006. Lagens syfte är att effektivisera energianvändningen i bebyggelsen och på så vis minska 
utsläppen av farliga växthusgaser. Fastighetsägare med flerbostadshus i sitt bestånd skall 
senast vid utgången av 2008 upprättat en energideklaration för samtliga inehavda 
flerbostadshus. Energideklarationen berör fastigheters energimässiga prestanda men, utgör 
också ett underlag för framtida energiinvesteringar.  

Som en reaktion på den relativt nyimplementerade energideklarationen valde författarna att 
undersöka vilka bakomliggande incitament fastighetsägare har för att energieffektivisera. 
Författarna valde vidare att undersöka om några åtgärdsförslag som presenteras i 
energideklarationen är fördelaktiga för fastighetsägare.  

Författarna har valt an använda sig av ett kvalitativt arbetssätt samt en deduktiv ansats. Detta 
resulterade i sex olika öppna intervjuer med sex olika fastighetsbolag som i egen regi äger och 
förvaltar sitt fastighetsbestånd.  

Författarna har konstaterat att minskning av driftkostnaderna och reducering av miljöpåverkan 
utgör det starkaste incitamenten till att energieffektivisera. Författarna anser att 
fastighetsbolagen är omedvetna om alla de incitament som idag är rådande. Vidare fastslår 
författarna att det är av stor vikt för fastighetsbolagen att ha ett helhetsperspektiv vid 
energiinvesteringar som berör fastigheter.                          
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund   

Det har pågått och pågår idag en mer eller mindre intensiv diskussion gällande miljö- och 
klimatfrågor. Energifrågan har blivit allt mer aktuell världen över och energieffektivisering 
och energibesparingar allt viktigare (Pavolas, 2006).   

En förutsättning för att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle, och för att bryta 
Sveriges beroende av fossila bränslen, är en effektivare energianvändning i alla led och inom 
alla sektorer (www.regeringen.se¹). En effektivare energianvändning som leder till ett minskat 
energibehov och större kostnadseffektivitet kan frigöra resurser hos konsumenten. Detta 
förväntas gynna en ekonomisk tillväxt. Samtidigt frigör en effektivare energianvändning i den 
offentliga sektorn resurser som kan användas till mer angelägna områden som till exempel 
vård, skola och omsorg.  

Sverige tillsammans med övriga EU-medlemsländer arbetar gemensamt för att uppfylla 
Kyotoprotokollets mål om minskade utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2006).  Framförallt 
är det bostadssektorn, det vill säga bostäder och lokaler, som står för en stor del av 
energianvändningen i Sverige (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005:51). 
Bebyggelsesektorn står för en dryg tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige 
(Boverket, 2006), vilket gör att det finns goda incitament för att effektivisera 
energianvändandet.   

Historiskt har det gjorts stora effektiviseringsåtgärder gällande energiåtgång vid uppvärmning 
i fastigheter, främst under 1970- och 1980-talet (Boverket, 2006). Den totala 
energianvändningen för bebyggelsen har dock inte minskat utan ligger kvar på ungefär 
samma nivå som 1970, det vill säga cirka 160 Twh per år. Detta beror främst på att det idag 
finns cirka 40% fler bostäder än vad det gjorde på 1970- och 1980-talet.   

Sektorn bostäder och service innefattar bostäder, lokaler exklusive industrilokaler, fritidshus 
samt övrig service, vilken inkluderar byggsektorn, gatu- och väg belysning, avlopps- och 
reningsverk samt el- och vattenverk (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005:51). 
Användningen av bostäder och lokaler förbrukar ungefär 87 % av sektorn bostäder och 
service totala energianvändningar. Den största energiförbrukningen sker alltså under 
fastighetens brukstid.    

Fastighetsbranschen och dess energieffektivisering är idag kanske mer aktuell än någonsin 
tidigare i och med att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i december 2002 antog 
direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda

 

(Statens Offentliga Utredningar 
2004:109). Syftet med direktivet är att effektivisera energianvändningen och därmed bidra till 
minskade utsläpp av miljöbelastande växthusgaser. Direktivet syftar också till att minska 
EU:s importberoende av energi och på så sätt trygga medlemsländernas energiförsörjning.    

http://www.regeringen.se�


 

2

 
El och värme utgör en ansenlig del av ett flerbostadshus driftkostnader 
(www.energimyndigheten.se¹). En fastighets driftkostnader kan minskas genom 
effektivisering av energianvändandet och i vissa fall genom utbyte av fastighetens 
uppvärmningssystem. Diagrammet nedan visar hur kostnaderna för bland annat el, olja och 
fjärrvärme har förändrats under de senaste 10 åren för ett flerbostadshus.  

 

                Figur 1.      Utvecklingen av kostnader för bl. a. el, olja och fjärrvärme samt konsumentprisindex (KPI) under 
                  åren 1996 tom 2006 för ett flerbostadshus (www.energimyndigheten.se¹, sida 58).   

Vid en jämförelse mellan Sveriges elpriser och de elpriser som råder i övriga Europa har 
Sverige relativt sett låga elpriser (www.energimyndigheten.se¹). Sveriges elmarknad rör sig 
allt mer emot en gemensam europeisk marknad och således kommer troligen inte elpriserna 
att sjunka. Efterfrågan på olja har ökat i en betydligt snabbare takt än tidigare och världens 
oljefyndigheter är begränsade, detta tyder på att inte heller oljepriserna kommer att sjunka 
framöver. Slutsatsen torde vara en minskning av elförbrukningen till ett minimum och ett helt 
uteslutande av fossila bränslen vid uppvärmning av flerbostadshus.    

Implementeringen av riksdagens beslut angående direktivet 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda

 

tillsammans med de stigande energipriserna bidrar till att det borde vara 
såväl aktuellt som intressant för fastighetsföretag att undersöka möjligheten till alternativa 
investeringar. Dessa bör syfta till att minska energiförbrukningen ge en övergång till 
miljövänlig sådan.  Dessutom bör de ge god ekonomisk avkastning.         

http://www.energimyndigheten.se�
http://www.energimyndigheten.se�
http://www.energimyndigheten.se�
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1.2. Problemdiskussion   

Kan den relativt stora energiförbrukningen som äger rum när en fastighet brukas reduceras 
och i så fall är denna reducering kostnadseffektiv? Myndigheterna vill uppenbarligen att 
fastighetsägare skall tänka igenom sin energiförbrukning under driftsskedet i och med 
implementeringen av energideklarationen. Energideklarationen påverkar såväl privatägda 
fastighetsbolag som kommunalägda. Råder samma vilja till att energieffektivisera för 
kommunala fastighetsbolag som privatägda fastighetsbolag? Vad är framtidsvisionen gällande 
energieffektivisering inom fastighetsbranschen? Kommer framtida politiska beslut, 
hyresgästers vilja och fastighetsföretagens företagsklimat påverka energieffektivisering inom 
fastighetsbranschen?      

Finns det en tröghet eller konservatism i fastighetsbranschen mot att satsa på 
energieffektivitet eller är det helt enkelt för kostsamt att uppföra energieffektiva fastigheter?   

Energideklarationen anger en rad åtgärder för att spara energi i befintliga byggnader 
(www.regeringen.se). Kommer fastighetsägarna vara villiga att genomföra de åtgärder som 
föreslås?   

Finns det andra alternativa lösningar att spara energi, alternativt pengar, än att göra ingrepp på 
byggnaden ifråga? Ett intressant och alternativt grepp, jämfört med de åtgärdsförslag som åter 
finnes i energideklarationen, skulle kunna vara konvertering från varmhyra till kallhyra.   

Det finns många frågor och punkter som är intressanta att granska närmare. Vi kommer främst 
att besvara de två frågor som återfinns i problemformuleringen. Några av ovanstående frågor 
kommer att besvaras i den löpande texten, detta på grund av att de har en stark anknytning till 
problemformuleringen och i högsta grad till ämnesvalet.    

1.3. Problemformulering  

Vilka incitament finns det för fastighetsbolag att energieffektivisera?   

Finns det några åtgärdsförslag, angivna i energideklarationen, som kan anses fördelaktiga 
för fastighetsbolag?    

1.4. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka incitament fastighetsägare har för att 
energieffektivisera. Vidare är syftet att undersöka några av de åtgärdsförslag som kan 
återfinnas i en energideklaration och om dessa är fördelaktiga att implementera för 
fastighetsägaren.     

http://www.regeringen.se
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1.5. Avgränsning  

Författarna har valt att avgränsa problemformuleringen till att endast omfatta incitament som 
berör energieffektivisering för fastighetsbolag. Vidare har avgränsningen gjorts för att endast 
framhålla de åtgärdsförslag som kan tänkas presenteras i energideklarationen.   

1.6. Målgrupp   

Huvudmålgrupp för denna uppsats är förvaltande fastighetsägare som vill anpassa sina 
fastigheter till kommande krav gällande miljöpåverkan. Uppsatsen kan också vara intressant 
för andra intressenter som verkar i byggbranschen och som är intresserade av olika 
energiinvesteringars miljömässiga och ekonomiska påverkan i det förvaltande skedet av 
fastigheten.                               
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2. Metod   

2.1. Ämnesval  

Författarnas ämnesval grundar sig till stor del på vårt intresse för miljö, ekonomi samt 
fastighetsförvaltning. Troligtvis har författarna blivit inspirerade av den miljödebatt, om 
global uppvärmning, som pågår i media.   

Riksdagens beslut angående direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda

 

är ett 
nytt grepp i kampen mot växthusgaser och för främjandet av ett energioberoende inom 
Europeiska unionen. Bostäder och servicesektorn som förbrukar en stor mängd energi torde 
vara intresserade av att minska energianvändningen under driftsskedet i fastigheternas 
livscykel. Författarna tycker det är mycket intressant att se vilka incitament fastighetsbolagen 
har för att energieffektivisera och vilka åtgärdsförslag som kan vara effektiva att 
implementera. För författarna ter sig detta än mer intressant om det återfinns en koppling till 
kostnadseffektivitet.       

2.2. Undersökningens genomförande   

2.2.1. Ansats  

Författarna har valt att använda sig av en deduktiv ansats under uppsatsarbetets gång.   

Med en deduktiv ansats tar uppsatsen sin form i ordningen från teori till empiri (Jacobsen, 
2002). För att utveckla resonemanget om en deduktiv ansats vidare kan sägas att författarna i 
första steget bildar sig en uppfattning om hur världen ser ut, i detta fall ämnesvalet. Andra 
steget i den deduktiva ansatsen innebär att författaren testar de uppfattningar de tidigare 
erhållit, genom teorin, mot den insamlade empirin.  

Det finns kritiska element som talar mot användandet av en ansats som denna. Jacobsen 
(2002) hävdar att den deduktiva ansatsen leder till att forskaren endast söker information som 
denne finner relevant, vilket kan leda till att endast information som bekräftar forskarens 
tidigare uppfattning behandlas.  

Eftersom författarnas uppsats bygger på tidigare forskning motiverar det valet av ansats. 
Författarna har på förhand gjort vissa antaganden och dessa kommer att testas mot den 
insamlade empirin.              
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2.2.2. Metodiskt angreppssätt  

Denna uppsats är utförd genom ett kvalitativt arbetssätt. Tillvägagångssättet anser författarna 
vara det mest effektiva för att besvara problemformuleringen. Författarna grundar sig på sin 
kunskap som vid uppsatsarbetets början, var begränsad till den information de tidigare erhållit 
i ämnet. Det hade med andra ord varit mycket tidsödande i det initiala skedet av 
uppsatsskrivandet att välja en kvantitativ ansatts. Författarna valde således att disponera tiden 
åt kvalitativa studier.  Vidare för att motivera valet av metodiskt angreppssätt stöder sig 
författarna på att problemställning är av en explorativ karaktär vilket innebär att vi vill få fram 
nyanserad data med djup, enligt Jacobsen (2002) är då en kvalitativ ansats att föredra.  

Nackdelen med ett kvalitativt angreppssätt kan bland annat vara svårigheten att hålla sig 
kritisk och bibehålla ett analytiskt och ett objektivt synsätt till den datainsamling som sker 
genom intervjuer (Jacobsen, 2002). Ytterligare en svaghet med den kvalitativa ansatsen är att 
en stor mängd ostrukturerad information som kan vara svår att tolka kan erhållas.    

Författarna har dock, enligt förmåga, försökt vara så kritiska och objektiva som möjligt. 
Vidare har de i ett tidigt stadium försökt att sålla i litteraturen för att finna relevant data och 
på så vis, i så stor utsträckning som möjligt, undvika ostrukturerad, svårtolkad och icke 
relevant data.   

2.2.3. Litteraturgenomgång  

Insamlandet av information till den teoretiska referensramen har skett i Högskolan på 
Halmstads bibliotek och på Halmstads stadsbibliotek där litteratur lånats.  Fritextsökningar 
har gjorts i bibliotekens databaser. De databaser som använts är LIBRIS, HULDA och 
Emrald. Sökord som använts är bland annat: energi, energideklaration, energieffektivisering, 
energiförbrukning, real estate energy efficiency, miljö med flera.    

2.2.4. Val av fallföretag  

Författarna har valt att intervjua fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresrätter. Det fanns 
cirka 2 417 810 flerbostadshus i Sverige år 2006 och dessa kommer, om inte speciella 
undantag finns, beröras av riksdagens beslut gällande direktivet 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda (www.scb.se1). Utplockade fastighetsföretag berörs alla av direktivet. 
Författarna bestämde sig för att intervjua både privatägda och kommunalägda fastighetsbolag 
eftersom de vill belysa eventuella skillnader mellan dessa gällande deras inställning till 
energieffektivisering. Författarna har valt att avgränsa studien geografiskt till att omfatta 
fastighetsbolag som tillhör Sveriges varmtempererade klimatzon, enligt Köppens 
klimatsystem (www.smhi.se). Sveriges varmtempererade klimatzon utgörs av Götalands 
kusttrakter enligt denna klassificering. Avgränsningen har gjorts för att undvika olika svars 
differenser gällande energieffektivisering som beror på klimatskillnader.  

Det finns ett antal olika urvalsmetoder vid val av enheter, i detta fall företag, att välja emellan. 
Författarna valde att använda en metod som Jacobsen (2002) valt att benämna information . 
Detta innebär att enheter som författarna på förhand tror besitter riklig och god information 

http://www.scb.se
http://www.smhi.se
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väljs ut. Svårigheten med detta synsätt är att just på förhand veta vilka företag som har 
kunskapen och således besitter riklig och god information. Författarna har medvetet försökt 
undvika denna svaghet genom att endast välja ut företag som arbetar med 
energieffektivisering och energideklarationer.   

2.2.6. Empiri  

För att samla in primärdata som varit nödvändig för att utföra en analys och kunna dra en 
slutsats har empiriinsamlingen skett genom delvis öppna individuella intervjuer. Vi valde att i 
förväg strukturera upp intervjuerna med hjälp av frågor. Struktureringen använde vi som en 
vägledning för oss själva, när intervjuerna utfördes. Intervjupersonerna pratade dessutom fritt 
med viss styrning med hjälp av de förstrukturerade frågorna.  

Kritik kan riktas mot att begränsa intervjun genom styrning. Det kan ske en slutning i 
datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Motargument till denna kritik hävdar Jacobsen (2002) är 
att utan förstrukturering är det mycket lätt att insamlad data blir så komplex att den är svår 
och resurskrävande att analysera.   

Intervjuerna har, i de fall intervjupersonerna gett sitt medgivande, spelats in med en diktafon. 
Detta för att underlätta genomförandet och anteckningsbelastningen under intervjun, men 
också för att underlätta bearbetningen av insamlad empiri. Vi är väl medvetna om de negativa 
verkningar som en inspelning av en intervju kan innebära. Några av dessa negativa situationer 
som kan uppkomma på grund av att en diktafon används är att den intervjuade reagerar 
negativt på att bli inspelad, den intervjuade blir skeptisk samt att diktafonen medverkar till att 
det blir avbrott i intervjun på grund av bandbyte med mera (Jacobsen, 2002).   

Alla som medverkat i intervjuerna har blivit tillfrågade om de samtycker att bli inspelade före 
själva intervjuns start.   
    

2.2.7. Realibilitet  

Validiteten kan delas upp i två delkomponenter intern giltighet och extern giltighet (Jacobsen, 
2002). Intern giltighet och relevans handlar om att det som önskats mätas också mäts, medan 
extern giltighet och relevans handlar om resultatets generaliserbarhet.  Jacobsen (2002) menar 
att ett kvalitativt upplägg ofta har en hög intern giltighet.  

Realibilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). För att 
undersökningen skall vara trovärdig krävs att tillvägagångssättet vid insamling och 
sammanställning av primär- och sekundärdata gjorts på ett metodriktigt sätt.     

Vid tveksamheter av den insamlade empirin har författarna kontaktat respondenterna för 
ytterligare information. Författarna anser att det på så vis erhållit trovärdig och tillförlitig data.  
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3. Teori   

3.1. Energieffektivisering  

Citatet nedan, som presenterades i en rapport utställd av statens energimyndighet definierar 
ordet energieffektivisering:    

Energieffektivisering är inte ett energislag i egentlig mening, men kan på många sätt 
betraktas som ett sådant. En effektivisering ökar till exempel mängden tillgänglig energi på 
marknaden, den kan kostnadsberäknas och går att hänföra till miljöpåverkan. Värt att 
poängtera är att energieffektiviseringen uteslutande bidrar till minskad miljöbelastning av 
energisystemet. Energieffektiviseringen kan också bidra till minskade kostnader för 
energianvändarna . (www.energimyndigheten.se3, sida 47)  

Definitionen av energieffektivisering är dock inte entydig. Nationalencyklopedin definierar 
energieffektivisering som följer; att genom teknikval bättre avvägning mellan investering 
och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad 
energitjänst . (www.ne.se)   

3.2. Energideklarationen   

3.2.1. Energideklarationen från direktiv till lag   

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i december direktivet 2002/91/EG om 
byggnaders energiprestanda (SOU 2004:109).  

Lagen om energideklarationer och byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 
(www.regeringen.se²). Regeringen har vidare, utifrån lagen om energideklarationer och 
byggnader, beslutat om en förordning med närmare föreskrifter om energideklaration för 
byggnader. Denna nämnda förordning trädde i kraft 1 februari 2007.    

3.2.2.  Energideklarationens syfte och innebörd  

Direktivet, 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda, syftar till att effektivisera 
energianvändningen i bebyggelsen och på så vis minska utsläppen av farliga växthusgaser. 
Effektiviseringen skall även resultera i minskat importbehov av energi för EU:s 
medlemsländer (SOU 2004:109). Lagens syfte är vidare att främja en effektiv 
energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader (www.regeringen.se³).  

Lagen om byggnaders energiprestanda innebär att byggnader, med vissa undantag, skall 
besiktigas, och att vissa uppgifter om byggnaders energianvändning och inomhusmiljö skall 

http://www.energimyndigheten.se
http://www.ne.se
http://www.regeringen.se�
http://www.regeringen.se�
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deklareras i en energideklaration vid försäljning, uthyrning och nybyggnation 
(www.regeringen.se4). Fastighetsägare med flerbostadshus eller hus med lokaler i 
fastighetsbeståndet ska se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år för 
byggnaden.   

Lagen innebär att flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången av år 2008 
(www.regeringen.se4). Fastighetsägaren ska se till att den energideklaration som senast 
upprättats för byggnaden är tillgänglig på en väl synlig plats i byggnaden.   

Energideklarationen innebär att flertalet fastighetsförvaltande företag, som inte endast äger 
fastigheter vilka undantagits skyldighet att energideklarera, berörs (Svensk 
författningssamling (2006:1592). Fastigheter som undantagits skyldigheten att upprätta en 
energideklaration är av sådan typ att de ej kan bli föremål för någon åtgärd, eller att 
byggnaden huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet. Vidare behöver inte 
industrianläggningar, verkstäder, fritidshus med högst två bostäder, tillfälliga byggnader som 
är avsedda att användas högst två år, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk, fristående 
byggnader med en total användbar golv area som är mindre än 50 kvadrat meter, samt 
byggnader som är avsedda för totalförsvaret energideklareras.   

3.2.3. Energideklarationens innehåll  

En energideklaration skall enligt lagen (2006:985) om energideklarationer innehålla uppgifter 
om följande punkter (www.boverket.se¹).   

 

Uppgifter om byggnadens energiprestanda 

 

Uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet utförts i 
byggnaden 

 

Uppgift om radonmätning utförts 

 

Uppgift om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god 
inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva 
åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda 

 

Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 
energiprestanda och att jämföra med andra byggnader   

3.3. Hållbara byggnader  

I artikeln Exploring the relationship between the sustainability of construction and market 
value , som publicerades i Property Management Vol.25 2007, återfinns en teoretisk studie 
och initiala empiriska resultat gällande hållbara byggnader och dess värde. Artikeln redogör 
för på vilka olika grunder fastigheter marknadsvärderas, men också vilket värde och effekt en 
hållbar byggnad har för olika intressenter. I de följande tre rubrikerna har författarna 
sammanställt den teori som presenterats i artikeln.    

http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
http://www.boverket.se�
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3.3.1. Definition av begreppet hållbara byggnader  

Hållbara byggnader är sådana byggnader som genom sina egenskaper och attribut bidrar till 
en hållbar utveckling (Lorenz, Lützkendorf, Trück, 2007). I punktlistan, nedan, finns de 
kriterier som identifierar en sådan byggnad:  

 

Minimerande av livscykelkostnader/kostnadseffektivitet 

 

Reduktion av landanvändning och hårda ytor 

 

Reduktion av råmaterial 

 

Undvikande av farliga substanser 

 

Reduktion av CO2 emissioner och andra utsläpp 

 

Reduktion av påverkan på miljön 

 

Hälsosam och komfortabel byggnad för användare och grannar 

 

Tillvaratagande av en byggnads kulturella värde 

 

Maximerande av en byggnads serviceförmåga 

 

Maximerande av en byggnads funktion   

3.3.2. Problematik - The vicious circle of blame  

Det finns en splittring mellan tillverkare av fastigheter och de som efterfrågar fastigheter för 
verksamhet och/eller som investering (Lorenz, et al., 2007). Detta har uppmärksammats av 
Cadman (2000) som kallar denna splittring The vicious circle of blame . The vicious circle 
of blame består av:   

 

Innehavare som vill ha hållbara byggnader men som hävdar att det är väldigt få 
tillgängliga; 

 

Tillverkare som kan bygga hållbara byggnader men som hävdar att exploatörer inte 
efterfrågar dem; 

 

Exploatörer som efterfrågar hållbara byggnader men som hävdar att investerare inte 
vill betala för dem; 

 

Investerare som skulle investera i hållbara byggnader men som hävdar att det inte 
finns någon efterfrågan på sådana byggnader.    

3.3.3. Hållbara byggnader och dess incitament  

Det finns empiriska bevis på att hållbara byggnader har en positiv effekt gällande byggnadens 
miljö, sociala prestation, förmåga att generera kassaflöde, addera värde och reducera 
investeringsrisker (Lorenz, et al., 2007).   

Effekten av The vicious circle of blame, som beskrevs ovan, skulle i stor utsträckning kunna 
undvikas om finansiella beslutstagare informerades om de positiva egenskaper som hållbara 
byggnader innebär (Lorenz, Lützkendorf, Trück, 2007). Hållbara byggnader:  
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är energieffektiva och inverkar mindre på miljön 

 
erbjuder ökad funktionalitet, serviceförmåga, hållbarhet och anpassningsbarhet 

 
reducerar underhållsåtgärder  

Byggnader vars egenskaper samstämmer med de tre punkterna ovan mildrar den risk som den 
allt mer omfattande miljölagstiftningen inom Europeiska Unionen innebär, och kan på så vis 
påverka en byggnads värde och marknadsvärde positivt (Lorenz, Lützkendorf, Trück, 2007). 
Figur 2 belyser de samband som finns mellan hållbara byggnader och dess ekonomiska 
fördelar.  

 

                     Figur 2.  (Lorenz, et al., 2007, s. 133)  

I en rapport som publicerades av Royal Institution of Chartered Surveyors framhålls den länk 
som återfinns mellan en byggnads gröna egenskaper och dess marknadsvärde (Lorenz, et al., 
2007). Det finns dock en problematik som, i nuläget, gör det omöjligt att fatta finansiella 
beslut vilka är grundade på en byggnads prestation gällande miljömässiga och sociala 
egenskaper. Denna problematik grundar sig i att det inte finns jämförbar finansiell data som 
binder ihop en byggnads miljömässiga och sociala egenskaper med dess 
investeringsprestation. Detta kan leda till att hållbara byggnader mer eller mindre är fel 
prissatta eftersom värderare inte har tillräckligt god information gällande hållbara byggnader 
och deras prestanda kopplat till investeringens prestation. Framtidstron är dock att 
miljövänliga fastighetstillgångar kommer att bli allt mer eftertraktade även om detta inte 
reflekteras i den nuvarande prisbilden, vidare kommer icke miljövänliga fastighetstillgångar 
gå åt det motsatta hållet.  

Det finns skäl till att bedöma byggnaders prestanda och hållbarhet inom fastighetssektorn av 
ett antal olika anledningar (Lorenz, et al., 2007). För det första pågår det ett arbete i många 
länder världen över där trenden går mot allt mer högpresterande byggnader och liknande 
regleringar som i vissa länder redan är implementerade. Dessa regleringar täcker också 
flertalet aspekter gällande en byggnads hållbarhet. För det andra innebär den ökade 
byggnadsrelaterade lagstiftningen, i till exempel EU med lagen om energideklarationer och 
byggnader, att fastighetsägare tvingas att mäta sina fastigheters prestanda. Den Europeiska 
kommissionen har tydligt uttryckt sin framtida strategi för att implementera hållbar utveckling 
inom fastighets och byggnadssektorn. Vid en analys av det strategiska dokumentet European 
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Commission 2004a kan ett antagande om antingen en vidareutveckling av lagen om 
energideklarationer eller ett tillkommande av en ny lag vara aktuellt. Denna vidareutveckling 
eller implementering av ny lagstiftning skulle innebära att fastighetsägare och byggherrar 
även skulle bli skyldiga till att redovisa en rad byggnadsrelaterad information och data, så 
som livscykelkostnader (LCC), miljömässig prestanda och andra attribut relaterade till 
användares säkerhet och hälsa. För det tredje växer miljömedvetenheten bland invånare i ett 
flertal länder. Undersökningar som gjorts i Tyskland visar att, till övervägande del, så väl 
potentiella hyresgäster som fastighetsägare är intresserade av byggnaders energiförbrukning 
när beslutet om att köpa eller hyra en lägenhet/fastighet skall tas. För det fjärde innebär 
implementeringen av Baselreglerna (Basel II), som blev gällande i Sverige 2007, att bankerna 
måste iakttaga en större försiktighet vid utlåning av pengar (www.fi.se). En reaktion på 
Baselreglerna är framtagandet av ett värderingssystem av The European Group of Valuers 
Associations (TEGoVA), vilket förmodligen kommer att bli ett standard värderingssystem 
inom bankväsendet gällande fastighetsvärdering. Värderingssystemet innehåller fyra olika 
kriterier var av ett av dessa kriterier är fastighet och som undergrupp ekologisk 
hållbarhet .  För det femte blir det allt viktigare med ett gott företagsrykte och investerare 
efterfrågar i allt större utsträckning företags transparitet. Det finns ytterligare anledningar till 
att bedöma byggnaders prestanda och hållbarhet, två av dessa är implementering av råd 
gällande sociala och miljömässiga frågor från Världsbanken och andra långivare samt 
växande acceptans för aktie index som spårar finansiell prestationsförmåga i 
hållbarhetsdrivna företag.      

3.4. Energieffektiviseringsåtgärder  

I bilaga 1 återfinns Jan Sundquists, ackrediterad energiexpert på Varberg Energi, uttalande om 
de åtgärdsförslag på energieffektiva lösningar som i många fall kan vara aktuella för 
fastighetsägare vid upprättande av energideklarationer.   

Nedan redogörs det för bland annat en artikel om en studie, Promoting energy efficiency in 
the private rented sector, utförd i Storbritannien gällande energieffektiviseringsåtgärder dess 
kostnadseffektivitet och aktuella beräkningsmodeller. I bilaga två återfinns förutsättningarna 
för undersökningen och förklaring av begreppet NHER värde.       

3.4.2. Beräkningsmodeller  

I artikeln, som nämnts ovan, presenterar Goodacre och Wilkinson (2002) två 
beräkningsmodeller som används för att rangordna åtgärdsförslag (för åtgärdsförslag se bilaga 
2). De två beräkningsmodellerna utgår ifrån förändringar i NHER-värdet som uppkommer vid 
olika investeringsalternativ. Genom att studera förändringen NHER-värdet före och efter 
genomförda åtgärder erhålls den skillnad som uppkommit gällande energiåtgång. För att 
utläsa hur effektiv åtgärden varit iförhållande till dess kostnad måste dock skillnaden av 
NHER-värdet jämföras med investeringskostnaden. För att kunna jämföra olika åtgärder och 
dess kostnadseffektivitet måste även hänsyn tas till investeringskostnaden i förhållande till 
antalet kvadratmeter den täcker.  

http://www.fi.se
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Beräkningsmodellerna belyser dels kostnadseffektivitet genom ett indexvärde (CEI) och 
uppgraderingskostnadsvärde (UCV) vilket också är ett indexvärde. Med hjälp av dessa 
indexvärden kan sedan de olika åtgärderna analyseras och beslut om vilka eller vilken åtgärd 
som är mest fördelaktig tas. Investeringen är mer kostnadseffektiv desto högre indexvärdet 
blir medan uppgraderingskostnadsvärdet skall vara det så lågt som möjligt. De två 
räknemodellerna undersöker lite förenklat vilken investering som uppnår största möjliga 
förändring av energiförbrukning till minsta möjliga kostnad.   

Kostnadseffektivitetsindexvärde  

000,1*

__

___
)(_

areafloortotal
Cost

scoreNHERinChange
valueCEIindexesseffectivenCost  

Uppgraderingskostnadsvärde   

)__(

___
)_(_cos_

areafloorTotal

scoreNHERinchange
Cost

UCVvaluetUpgrading  

3.4.3. Effektiviseringsåtgärder  

Med hjälp av de ovan presenterade räknemodellerna kom Goodacre och Wilkinson (2002) 
fram till följande rangordning av investeringar:  

1. Endast uppgradering av belysning 
2. endast tilläggsisolering på vind 
3. endast uppgradering av värmesystem 
4. tilläggsisolering vind och uppgradering av värmesystem 
5. tilläggisolering vind, tilläggsisolering golv och uppgradering av värmesystem 
6. samtliga åtgärdsförslag 
7. tilläggsisolering golv och uppgradering av värmesystem 
8. tilläggsisolering golv, tilläggsisolering vind och uppgradering av värmesystem 
9. tilläggsisolering vägg och uppgradering av värmesystem 
10. tilläggsisolering vind, tilläggsisolering vägg, tilläggsisolering golv och uppgradering av värmesystem 
11. tilläggsisolering vägg, tilläggsisolering golv och uppgradering av värmesystem 
12. tilläggsisolering vind och tilläggsisolering vägg 
13. tilläggsisolering vind och tilläggsisolering golv 
14. tilläggsisolering vind, tilläggsisolering vägg och tilläggsisolering golv 
15. endast väggisolering 
16. tilläggsisolering vägg och tilläggsisolering golv 
17. endast tilläggsisolering golv 
18. utbyte av fönster  

Rangordningen visar bland annat att en uppgradering av belysning är den mest 
kostnadseffektiva åtgärden. Turordningen belyser också att implementerandet av alla 
åtgärdsförslag eller ett antal av dem i vissa fall är mer kostnadseffektivt än att endast 
implementera en åtgärd (Goodacre & Wilkinson, 2002). Vidare kan utläsas att det är mer 
kostnadseffektivt att kombinera ingrepp i klimatskalet med en uppgradering av 
värmesystemet. Energieffektivisering handlar således inte enbart om att förhindra 
värmeförluster i klimatskalet utan också om kostnaden för att förse byggnaden med den 
förlorade värmen, det vill säga effektiviteten i värmesystemet och kostnaden för det bränsle 
som används.  
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Det krävs ett helhetsperspektiv för att frambringa lågenergiförbrukande byggnader, sedermera 
är snabba lösningar föga effektiva för minimal energiförbrukning och reduktion av totala 
livscykelkostnader (Adeyeye, Osmani, Brown, 2007).     

3.5. Subventioner  

Adeyeye et al. (2007) hävdar att finansiella initiativ, så som skattelättnader för 
energibesparande åtgärder gällande byggnader, motiverar fastighetsbranschen till att 
genomföra energibesparande åtgärder vid utformningen av nya fastigheter men också på det 
befintliga fastighetsbeståndet.     

I Sverige finns det idag två bidrag att söka genom länsstyrelsen gällande energieffektivisering 
som vänder sig till fastighetsägare (www.boverket.se²). Dessa bidrag är ett solvärmebidrag 
samt ett konverteringsstöd från direktverkande el.   

3.5.1. Solvärmebidrag  

Solvärmebidraget ges i form av en engångssumma vilken omfattar den totala kostnaden som 
är i direkt anknytning till solfångarna (SFS 2006:1028). Gällande bidragets storlek som 
omfattar flerbostadshus är bidraget 5 000 kronor per lägenhet eller ett maxbelopp 
motsvarande 250 000 kronor per fastighet. Bidragsansökan ska göras till länsstyrelsen med ett 
beräkningsunderlag vilket tillhandahålles av Boverket där den utförande firman måste vara 
registrerad. Det kommande bidragsbeloppet betalas ut då installationen är färdigställd.    

3.5.2. Konverteringsstöd från direktverkande el  

Konverteringsstöd från direktverkande el innefattar såväl småhus som flerbostadshus samt 
bostadsanknutna lokaler (SFS 2005:1255). Kravet för detta stöd är att det elsystem som finns i 
fastigheten idag ersätts helt eller delvis av ett vattenburet värmesystem där värmeenergin 
kommer från fjärrvärme. Kravet som finns är att fjärrvärmen ska stå för sjuttio procent av 
bostadens totala uppvärmning samt hela uppvärmningen av tappvarmvattnet. Likväl finns 
konverteringsstödet om den direktverkande elen byts ut mot bergvärme, sjövärme eller 
jordvärme (SFS 205:1255). Konverteringsstödet gäller också vid konvertering från 
direktverkande el till ett värmesystem där den tillförda värmen kommer från en anläggning 
eldad med biobränsle så som pellets eller eldningsbriketter.   

Stöd kan även ges till konvertering till solvärme, dock kan inte de två subventionerna 
kombineras (SFS 205:1255). Storleken på konverteringsstödet i flerbostadshus är 5 000 
kronor per lägenhet samt ett max belopp på 250 000 kronor per fastighet.    
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3.6. Teori sammanfattning   

3.6.1. Direktivet 2002/91/EG  

Riksdagens beslut gällande direktivet, 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda, syftar till 
att minska utsläppen av farliga växthusgaser orsakade av bebyggelse (SOU 2004:109). Lagen 
om byggnaders energiprestanda berör fastighetsägare. Dessa skall, med vissa undantag, 
upprätta en energideklaration som skall vara färdigställd senast vid utgången av 2008 
(www.regeringen.se4). Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om byggnadens 
energiprestanda, om byggnadens energiprestanda kan förbättras samt referensvärden som gör 
det möjligt att jämföra byggnadens energimässiga prestation med liknande byggnader 
(www.boverket.se1).   

3.6.2. Hållbar utveckling  

Hållbara byggnader är byggnader som genom sina egenskaper bidrar till en hållbar utveckling 
(Lorenz, et al., 2007). Det finns bevis på att hållbara byggnader har en positiv effekt gällande 
byggnadens miljö, sociala prestation, förmågan att generera kassaflöde, addera värde och att 
reducera investeringsrisker.   

The vicious circle of blame beskriver den splittring som finns mellan tillverkare av fastigheter 
och de som efterfrågar fastigheter (Lorenz, et al., 2007).  Denna splitring skulle undvikas om 
finansiella beslutstagare upplystes om de positiva egenskaper hållbara byggnader uppbringar. 
Hållbara byggnader är bland annat energieffektiva, miljövänliga och reducerar 
underhållsåtgärderna.   

Hållbara byggnader och dess egenskaper resulterar i en rad positiva ekonomiska effekter 
(Lorenz, et al., 2007). Två av dessa positiva egenskaper är ökad energieffektivitet och 
minskad miljöpåverkan, vilket innebär att drift och underhållskostnader minskar samt att en 
ökad marknadsanpassning och lägre vakansrisker erhålls.  

Det finns skäl till att bedöma byggnaders prestanda och hållbarhet inom fastighetssektorn av 
ett antal olika anledningar (Lorenz, et al., 2007). Tre av dessa anledningar är hårdare 
regleringar, energideklarationen och Baselreglerna.   

3.6.3. Energieffektiviseringsåtgärder för fastighetsbolag  

Med hjälp av två beräkningsmodeller, som återfinns under rubrik 3.4.2., kom Goodacre och 
Wilkinson (2002) fram till en rangordning av energieffektiva åtgärder. Rangordningen belyser 
att det i många fall är effektivt att implementera ett flertal eller samtliga åtgärder. Vidare kan 
också utläsas att det är kostnadseffektivt att kombinera ingrepp i klimatskalet med en 
uppgradering av värmesystemet. Detta stöds också av Adeyeye et al. (2007) som hävdar att 
det krävs ett helhetsperspektiv för att frambringa lågenergiförbrukande byggnader.   

http://www.regeringen.se
http://www.boverket.se
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3.6.4. Subventioner för fastighetsbolag  

Skattelättnader för energibesparande åtgärder gällande byggnader motiverar 
fastighetsbranschen att energieffektivisera vid såväl nybyggnation som på befintligt 
fastighetsbestånd (Adeyeye et al. 2007).   

I Sverige finns det två bidrag att söka genom länsstyrelsen gällande energieffektivisering 
(www.boverket.se2). Dessa bidrag är solvärmebidrag samt konverteringsstöd från 
direktverkande el.                       

http://www.boverket.se
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4. Empiri   

4.1 Halmstads Fastighets AB, Ulf Johansson - VVS- och 
energisamordnare  

Halmstads Fastighets AB är Halmstads största fastighetsbolag med 9800 hyresrätter och 300 
lokaler. Fastighetsbolaget har verkat inom fastighetsbranschen i över 60 år och är ett av 
Halmstads kommun helägt aktiebolag.    

HFAB arbetar och har arbetat aktivt med energifrågor en längre tid. Företaget har tagit fram 
en omfattande miljöpolicy där administration, förvaltning, drift, underhåll, ny och 
ombyggnadsprojekt bland annat omfattas. Miljöpolicyn har tagits fram av HFAB för att vara 
en vägledning för företagets arbete för en hållbar utveckling. Gällande energianvändning har 
HFAB satt som mål att denna skall optimeras ytterligare samtidigt som fastigheternas 
inneklimat förbättras. Respondenten menar att HFABs verksamhet skall präglas av ett starkt 
miljötänkande och ständiga förbättringar. Vidare anser respondenten att HFAB strävar efter 
att följa miljölagstiftningen med god marginal.   

2001 började HFAB att arbeta på ett sätt gällande energifrågor som idag är mycket likt det 
arbetssätt som kommer att implementeras i och med energideklarationen. Respondenten anser 
att företaget har en  målsättning som stämmer väl överens med energideklarationen. Detta i 
sin tur medför att energideklarationen inte kommer att innebära några större förändringar i hur 
arbetet med energifrågor och energiinvesteringar genomförs. Vidare hävdar respondenten att 
det troligtvis är stor skillnad på hur energideklarationen mottages mellan olika 
fastighetsbolag. Respondenten anser att många mindre och i vissa fall medelstora 
fastighetsbolag saknar kunskap och resurser för områden som berör energieffektivisering. 
Allmännyttan är troligtvis bäst förberedd och motiverad till energideklarationen eftersom 
allmännyttan har ett lite annorlunda mål med sin verksamhet gentemot de privata aktörernas 
vinstintresse. säger respondenten.     

HFAB var, tillsammans med många andra allmännyttiga bostadsbolag, enligt respondenten, 
till en början skeptiska till energideklarationens utformning. Detta eftersom hela företagets 
fastighetsbestånds prestanda måste mätas det vill säga även fastigheter som tidigare mätts i 
fastighetsföretagens egen regi. Idag är dock både HFAB och respondenten positiv till 
energideklarationen och den effekt som den tros medföra. Respondenten konstaterar att även 
om HFAB arbetar aktivt med energieffektivisering så kommer energideklarationen att 
medföra en effektivisering av företagets energiutnyttjande.  

En viktig detalj i utformningen av energideklarationen är mätningen och framtagningen av 
referensvärden. Referensvärdena kan motivera fastighetsägare att effektivisera 
fastighetsbeståndet eftersom det, som respondenten uttryckte det, blir genant att ha 
fastigheter med för dåliga värden . Respondenten poängterar vidare att det är ytterst viktigt att 
följa upp gjorda effektiviseringsåtgärder genom efter mätningar för att dels få ett underlag 
inför framtida investeringar, men också för att få jämförelse data mot fastighetsbeståndet och 
den enskilda fastigheten. Denna uppföljning menar respondenten att HFAB har stor nytta av 
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och respondenten ser den som nödvändig för att kunna grunda sina beslut om ytterligare 
effektiviseringsåtgärder.  

Det går inte att, generellt säga vilka effektiviseringsåtgärder som är effektivast i HFABs 
fastighetsbestånd. Effektiviseringsåtgärder måste bedömas individuellt beroende på vilken 
fastighet eller vilket fastighetsbestånd som står i fokus, säger respondenten. Dock är 
vattensparutrustning undantaget och Ulf Johansson nämner detta som en enkel och effektiv 
åtgärd för att spara energi och vattenåtgång. Vattensparutrustning är installerat på samtliga 
lägenheter i HFABs fastighetsbestånd.   

HFAB har arbetat mycket med att konvertera fastigheter vars uppvärmning drivs av 
direktverkande el till miljövänligare och kostnadseffektivare alternativ. Respondenten säger 
att HFAB har satsat på, där det är möjligt, att konvertera de eluppvärmda fastigheterna till 
fjärrvärme. Det återstår likväl ett antal fastigheter som fortfarande värms upp med 
direktverkande el av den orsaken att en konvertering från direktverkande el är en relativt 
kostsam investering. På frågan varför just så många fastigheter i HFABs bestånd värms upp 
av fjärrvärme svarar respondenten att det är ett bra alternativ för uppvärmning av fastigheter, 
men också att de som kommunal ägt bolag har ett ansvar att utnyttja fjärrvärmenätet som 
Halmstads kommun har byggt ut. En konvertering från olja till fjärrvärme har också skett 
inom HFABs fastighetsbestånd och idag finns inga aktiva oljepannor i någon fastighet. Det är 
helt enkelt för dyrt och inte tillräckligt miljövänligt för ett modernt fastighetsbolag att nyttja 
olja som primär uppvärmningskälla hävdar respondenten. En alternativ uppvärmningskälla 
som Ulf Johansson gärna ser att HFABs fastigheter nyttjar, i de fall fjärrvärme inte är möjligt, 
är pellets pannor. Respondenten menar att pellets pannor i de flesta fall är bättre 
investeringsmässigt och billigare i drift än motsvarande bergvärmepumpar.     

Den ekonomiska kalkyl för energiinvesteringar som användes av HFAB i huvudsak är pay off 
metoden. Detta anser respondenten är en mycket lättförstålig modell för att motivera en 
energiinvestering. I mer komplicerade och större investeringsbeslut använder HFAB sig av en 
LCC analys. Respondenten anser dock att LCC analyser är mer komplicerade och tycker att 
pay off metodens enkelhet är en fördel.   

När HFAB står inför att göra reparationer eller helt byta ut en enhet brukar merkostnaden för 
den nya enheten pay off beräknas. På så vis hävdar respondenten att de kan se om det är värt 
att investera i en ny enhet eller i fall en reparation föreligger.     

Det fina med energiinvesteringar, anser respondenten, är att de med tiden alltid betalar sig och 
resulterar i lägre driftskostnader. Trotts det är det var svårt att motivera beslut för 
energiinvesteringar som har en återbetalningstid väldigt långt bort tidsmässigt, avslutar 
respondenten.   

4.2 Derome Förvaltning, Martin Rylander - Fastighetschef  

Derome Förvaltning är en fastighetskoncern vars huvudkontor är beläget 2 mil nordost om 
Varberg. Företaget har under sig en koncern av flera olika fastighetsbolag med ett 
sammantaget fastighetsbestånd på ca 900 lägenheter belägna på västkusten mellan Göteborg 
och Helsingborg. Företaget är idag i ett expansivt skede då det satt ett mål till 2011 att det 
ska finnas ett totalt innehav på 1400 lägenheter.  
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Derome Förvaltning hävdar att energiinvesteringar görs för att erhålla ett hållbart 
fastighetsbestånd samt en positiv ekonomisk och miljömässig utveckling. Eftersom de 
fastigheter som Derome Förvaltning äger och förvaltar ska finnas i beståndet under en lång tid 
är det av största vikt att dessa är ekonomiska vad gäller drift och underhåll anser 
respondenten.  

Energideklarationen innebär för Derome Förvaltning att rätta sig efter en lag, men företaget 
ser också energideklarationen som en chans att få en genomgående besiktning av alla 
byggnader i fastighetsbeståndet säger respondenten. Respondenten framhåller att 
energideklarationen inte bara en vanlig besiktning som Derome Förvaltning själva utför, utan 
ett papper på hur driften kan optimeras. Energideklarationen i sig är ett positivt initiativ men 
kanske att den implementerats på fel sätt eftersom det ej funnits personer tillgängliga för att 
genomföra besiktningarna, hävdar respondenten.  Energideklarationen blir en blankett i 
mängden.  

Energideklarationen kommer att resultera i en ökad medvetenhet gällande energifrågor som 
rör det egna fastighetsbeståndet inom Derome Förvaltning, tror respondenten. Några 
strukturförändringar kommer troligtvis inte genomföras inte heller några större förändringar 
gällande arbetet med energifrågor och utveckling av dessa. Vidare tror respondenten inte på 
krav att följa de åtgärdsförslag som kommer att föreslås i och med implementeringen av 
energideklarationen. Respondenten menar att energideklarationen och dess åtgärdsförslag är 
en handling och ett hjälpmedel att utveckla drift och energi inom Derome Förvaltning.  

Derome Förvaltning gör årligen en undersökning av driftkostnader i förhållande till utfallet 
mot en uppgjord budget relaterad till tidigare års faktiska utfall. Respondenten framhåller att i 
dagsläget finns inte något bra system för att avgöra vilka åtgärder som kan vidtagas för att 
effektivisera enskilda byggnader. Pannbyte har varit ett effektivt sätt för Derome Förvaltning 
att effektivisera energitillförseln påpekar respondenten. Varje år görs en okulär besiktning på 
varje enskild byggnad. Respondenten tror att Derome Förvaltning kan komma att ha stor nytta 
av energideklarationen eftersom den fastställer vilken energimässig prestanda enskilda 
komponenter i klimatskalet har.  

Vid beräkning av energiinvesteringar görs en nuvärdesberäkning där det största hänseendet 
tas till att den årliga besparingen blir så stor som möjlig. Respondenten anser att det blir 
intressent att ta del av de kalkylmässiga grunder som energideklarationen bygger på.   

Respondenten tror det blir svårt att implementera vissa av de åtgärdsförslag, som kan komma 
att föreslås i energideklarationen, som berör förändringar i byggnaders klimatskal.  
Investeringarna är relativt kostsamma och svåra att räkna hem eftersom fastighetsbeståndet 
geografiskt inte berörs av det kalla klimat där sådana åtgärder är lönsammare, säger 
respondenten. Respondenten framhåller dock att det i vissa fall säkerligen skulle vara lönsamt 
att täta till byggnader och på så vis minska värmeläckage.  

Derome Förvaltning arbetar med löpande underhåll gällande energieffektivistering. När 
kylskåp eller övrig vitvara behöver bytas så görs detta till energieffektiva dito. Däremot så 
måste större renoveringar och anpassningar komma då behov finns och kan inte göras löpande 
av ekonomiska skäl anser respondenten.   
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I framtiden tror respondenten att energideklarationen förmodligen inte kommer att leverera 
mer nytta än vad ett OVK (obligatorisk ventilations kontroll) dokument gör. Däremot tror 
respondenten att fastigheter som är energisnåla och miljövänliga kan komma att värderas på 
ett annorlunda sätt. Respondenten hävdar att det i slutänden är avkastningskraven som sätter 
priset på en fastighet. Derome Förvaltning har ett avkastningskrav som i dagsläget följer den 
tio åriga räntan.  

Respondenten framhåller att ett alternativt sätt att minska den totala energiförbrukningen i en 
fastighet är att förhandla om aktuell varmhyra till kallhyra och där efter debitera hyresgästerna 
för den faktiska förbrukningen. Hyresgästerna blir mer medvetna om energiförbrukningen och 
på detta sätt minskas kostnaderna och energi sparas.   

Respondenten hävdar att subventioner eller annan investeringshjälp underlättar för 
fastighetsbolag som vill energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Alternativet till statliga 
subventioner är en omläggning av energikostnader. Miljövänliga alternativ skulle premieras 
med till exempel skattelättnader och minskad fast avgift anser respondenten.   

4.3 Älvstranden Utveckling AB, Staffan Bolminger - Miljöchef och 
projektledare  

Älvstranden Utveckling AB är ett fastighetsutvecklingsföretag beläget i Göteborg och är ägt 
av Göteborgs kommun. Älvstranden Utveckling AB jobbar med att utveckla och effektivisera 
fastigheter och byggnader belägna vid Älvstranden i Göteborg. Det är ett självfinansierat 
företag och affärsidén är att förvalta, avyttra och utveckla befintliga såväl som nya 
fastigheter.    

Älvstranden Utveckling AB jobbar aktiv med frågor rörande energieffektivisering inom sitt 
fastighetsbestånd. Energieffektivisering utgör en central roll i företaget eftersom en stor del av 
affärsidén bygger på utveckling och effektivisering av fastigheter säger respondenten som är, 
Älvstranden Utveckling AB:s, miljöchef och projektledare.   

Respondenten är positivt inställd till energideklarationen. Energideklarationen kommer inte 
att påverka företagets arbete med energifrågor nämnvärt. Företaget arbetar med energifrågor 
har mätt samtliga fastigheters energiprestanda. Respondenten anser att de åtgärdsförslag som 
presenteras i energideklarationen kommer vara av en ytlig karaktär därför tänker Älvstranden 
Utveckling AB göra djupare undersökningar av de åtgärdsförslag som föreslås.  

Älvstranden Utveckling AB tar fram affärsplaner för alla fastigheter i fastighetsbeståndet. 
Affärsplanen behandlar frågor som rör framtida användning, hyresgäster, status på underhåll 
samt anpassnings möjligheter. Affärsplanen ligger till grund för framtida investeringsbeslut 
och vilka energieffektiviseringsåtgärder som skall implementeras.   

Respondenten hävdar att det är lättare att få igenom beslut gällande energieffektiviserings 
investeringar om paketlösningar föreslås. Paketlösningarna består av ett antal energieffektiva 
åtgärder som kompletterar varandra på ett kostnadseffektivt sätt. Respondenten hävdar vidare 
att paketlösningarna bidrar till att en helhetssyn gällande energieffektivisering implementeras 
på fastigheterna . Investeringar som återbetalar sig snabbt b betalar investeringar som har 
längre återbetalnings tid. Investeringsbeslut fattats med hjälp av livscykelkostnadsanalys 
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gällande energieffektiva åtgärder. Älvstranden Utveckling AB strävar efter att utföra de 
åtgärder som är positiva efter en livscykelkostnadsanalys även om återbetalnings tiden är 
lång.  

Älvstranden Utveckling AB profilerar sig som ett miljövänligt fastighetsbolag som aktivt 
arbetar för en god miljö. Respondenten anser att energieffektivisering är en viktig del i 
företagets arbete gällande miljö. Vidare hävdar respondenten att 
energieffektiviseringsåtgärder bidrar till minskade driftskostnader för Älvstranden Utveckling 
AB.  

Bra energieffektiva åtgärder anser respondenten att fastighetens individuella förutsättningar 
styr. Respondenten nämner att i de flesta fall undersöks fastighetens klimatskal och 
uppvärmningssystem och därefter beslutas om vilka åtgärder som skall genomföras. Vanligt 
förekommande åtgärder är tilläggsisolering på ytterväggar och konvertering av värmesystemet 
till fjärrvärme, i de fall det är möjligt. I annat fall kan pellets panna installeras. Älvstranden 
Utveckling AB utnyttjar, de av staten utfärdade subventionerna, när detta är möjligt. 
Respondenten anser att subventionerna är bra, men att dagens energipriser är motiv nog till att 
utföra energibesparande åtgärder.      

    

4.4 Lindströms Fastigheter, Per Lindström - VD  

Lindströms fastigheter är ett av Lanskronas största privatägda fastighetsbolag. De har verkat 
sedan 1983 och erbjuder i dag hyresrätter samt kontorslokaler i centrala Landskrona. 
Lindströms Fastigheter har idag ett bestånd av cirka två hundra hyresrättslägenheter och 
svarar för att de är ett företag som aktivt arbetar med miljöfrågor och ny teknik.  

Respondenten förklarar hur Lindströms Fastigheter ser på energieffektivisering, respondenten 
hävdar att begreppet är svårformulerat och att energieffektivisering för Lindströms Fastigheter 
handlar om att erhålla så låg förbrukning av energi som möjligt. För att minska 
energiförbrukningen görs mindre åtgärder i form av byte av lampor, tvättmaskiner, och övriga 
förbrukningsinventarier till mer energieffektiv apparatur. Vid mer omfattande renoveringar 
beslutas om den aktuella byggnaden skall energieffektiviseras. Lindströms Fastigheter 
undersöker främst, vid renovering, om tilläggsisolering alternativt tätning av byggnaden är 
möjlig. Respondenten tror att en kombination av korta billiga åtgärder samt långa mer 
kostsamma alternativ är den bästa lösningen.  

För att undersöka fastighetsbeståndet gällande drift anlitar Lindströms Fastigheter ett externt 
företag som mäter driften på varje enskild fastighet och i vissa fall görs optimeringar. 
Resultatet av detta arbetssätt har inte nått upp till respondentens förväntningar. Företaget vill 
arbeta med denna typ av kontroller men på en annan typ av plattform. Tanken är att i så hög 
grad som möjlig effektivisera driften beroende på skicket fastigheterna befinner sig i idag 
säger respondenten.  

När energideklarationerna är klara tror respondenten att handlingarna kommer att underlätta 
arbetet med att effektivisera driften i fastighetsbeståndet. respondenten påvisar att 
informationen om varje enskild byggnad nu blir större, då driftkostnaden inte baseras på en 
hel fastighet som kan inneha flera olika byggnader.   
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respondenten förklarar att Lindströms Fastigheter inte kommer att sätta åtgärdsförslagen som 
krav utan istället se dem som en möjlighet att hela tiden bli bättre.  

Respondenten är positiv gällande fastigheters drift men tror att fastigheter som är mer 
miljövänliga troligtvis inte kommer att premieras vid en försäljningssituation. Fastigheter som 
har fossilt bränsle som energikälla tror respondenten kommer att öka i värde. 
Värderingsverktygen vid en försäljning kommer troligtvis vara de samma.   

Respondenten hävdar att det krävs mer omfattande subventioner och alternativa ekonomiska 
lättnader om fastighetsbolag och fastighetsägare skall kunna energieffektivisera i större 
omfattning. Subventioner är en bra hjälp på vägen men respondenten menar att avskaffande 
av energibolagens fasta avgifter skulle vara den största hjälpen. Respondenten hävdar att det 
finns ett samband mellan minskad energiförbrukning och energibolagens höjningar av de fasta 
avgifterna, vilket resulterar i att det inte alltid lönar sig att reducera energiförbrukningen. 
Respondenten önskar att energibolagen skulle höja den rörliga avgiften och slopa den fasta 
avgiften, vilket skulle resultera i en markant lägre energikostnad.   

4.5 Ullsaxen Fastigheter, Per Andersson - Förvaltare  

Ullsaxen fastigheter är i grunden ett förvaltningsföretag men har ett eget bestånd av 
fastigheter samt hyresrättslägenheter i Varberg samt Borås som de själva förvaltar och 
utvecklar.   

Respondenten beskriver Ullsaxens arbete med energieffektiviseringar som ett arbete för att 
erhålla en god ekonomi gällande fastigheters drift.  

Energideklarationen kommer troligtvis vara ett positivt tillskott gällande 
energieffektiviserings arbetet framhåller respondenten. Ullsaxen Fastigheter kommer i och 
med energideklarationen att få bättre underlag och framför allt full kontroll gällande 
fastighetsbeståndets driftkostnader.   

Ullsaxen Fastigheter kommer inte att jämföra sig med andra fastighetsägare efter genomförd 
energideklaration säger respondenten. Respondenten tror inte det kommer krav på minsta 
utsläppsnivåer av koldioxid gällande fastigheter.  

På Ullsaxen finns i dagsläget inget bra system för hur driften av fastighetsbeståndet skall 
undersökas och det är inget som Ullsaxen kommer att utveckla internt. Respondenten tror att 
detta blir en bieffekt av energideklarationen. Ullsaxen Fastigheter får en indikation på hur 
fastigheterna fungerar rent energimässigt och kostnadseffektivt.  Respondenten menar att ett 
framgångsrikt fastighetsbolag måste arbeta med energifrågor för att klara sig i framtiden.   

Vid förbättrings åtgärder i fastighetsbeståndet undersöker Ullsaxen Fastigheter standarden 
inom varje enskild byggnad. Fönster byts ut om det finns möjlighet till en energibesparing. 
Om behovet finnas att byta fasad så görs detta med den bästa ekonomiska lösningen. 
Tilläggsisolering är en merkostnad. Kanske kommer dessa lösningar efter energideklarationen 
bli mer uppmärksammade anser respondenten.  
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Tekniskt så brukar fokus ligga på den totala fastigheten och anpassning därefter, men 
respondenten hävdar att de stora investeringarna som görs så som tilläggsisolering är de bästa 
rent driftmässigt men också de som är svårast att räkna hem. Det är viktigt att väga in 
hyreshöjningar i en investering. Det är svårmotiverat att hävda att standarden höjs  när vi 
byter fasadsystem på en fastighet eller belysningen byts mot låg energi belysning i en 
lägenhet tillägger respondenten.  

Gällande värdering av byggnader kommer Ullsaxen Fastigheters metod fortsättningsvis vara 
att enbart undersöka om avkastningskravet är uppfyllt fram tills dess att det blir krav på 
reducering av utsläpp som tillexempel koldioxid. Först då kommer de fastigheter som redan 
uppnår denna nivå vara mer eftertraktade och inneha ett högre försäljningsvärde tror 
respondenten. Respondenten ser ingen ökning av försäljningspriset i framtiden på grund av  
fastighetens  miljöpåverkan. Troligtvis kommer inte pris 

 

miljö att vara relevant de närmsta 
åren hävdar respondenten.  

Ullsaxens Fastigheter stöder sina energiinvesteringar med hjälp av en 
livscykelkostnadsmodell alternativt enbart en nuvärdesberäkning. För fastighetsbolag i 
allmänt så tror respondenten att det krävs fler och större subventioner. Gällande renoveringar 
och tilläggsisolering på fasad och vind vore ett system med det gamla ROT avdraget på 
fastigheters renoveringar av godo enligt respondenten.  

4.6 Lackarebäck Fastigheter, Jakob Östbergh - Fastighetschef  

Lackarebäck fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i 
västra Götalandsregionen. Fokus ligger på att förvärva fatigheter i strategiskt attraktiva 
områden samt ha en stor lokal förankring   

Effektivisering av energi görs mestadels via byte av i huvudsak olja till något mer 
miljövänligt samt billigare alternativ anser respondenten. Går det att få ekonomi i en 
investering som är bra för miljön anses den som en mycket bra investering med hänseende 
till, det vikigaste, att den kan betala sig inom tio år.   

Anledningen till att energieffektivisera Lackarebäck Fastigheters fastighetsbestånd är en ren 
ekonomisk fråga säger respondenten. Det är en positiv parameter, anser respondenten, att göra 
en anpassning med dagens diskussioner gällande energin kontra miljö men ekonomin är det 
som styr investeringarna.  

Genom att fastigheterna kommer att deklareras så kommer det nog ske av automatik att 
företagen blir mer energimedvetna påpekar respondenten. Energideklarationen är en positiv 
faktor då Lackarebäck Fastigheter som fastighetsbolag får en bra bild av hur driften är på de 
fastigheter de äger och förvaltar. Lackarebäck Fastigheter kommer troligtvis att arbeta mer 
med energifrågor när de blir mer medvetna energiåtgärder. Troligtvis så kommer synsättet att 
sprida sig vidare, förbi de åtgärdsförslag som energiexperten lämnar och göra arbetet mer 
effektivt med dessa frågor.  

Det som kommer att bli intressent med energideklarationen är om de åtgärdsförslag som 
energiexperten lämnar passar in i Lackarebäck Fastigheters bild på lönsamhet anser 
respondenten. Lackarebäck Fastigheter har en direktavkastningsmetod alternativt en 
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nuvärdesberäkning på de investeringar som görs och kan energiexperten lämna besparingar i 
fasta siffror underlättar det mycket för Lackarebäck Fastigheters del då de kan ta dessa och 
använda i mallar för att se effektiviteten i investeringen.   

Fokusen i fastigheter gällande energiinvesteringar tror respondenten ligger i hela fastigheten. 
Likväl som det byts ut en glödlampa till en låg energilampa mot tilläggsisolera en vind är de 
båda bra alternativ om det kan resultera positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Problematiken 
ligger i tidsperspektivet anser respondenten, byta en glödlampa kan göras när som men en 
vindsrenovering är något som måste vara en effekt av en större åtgärd. Det är troligtvis 
svårare att räkna hem en vindsrenovering om den inte sker i samband med en större mer 
omfattande åtgärd.  

Värdet på en fastighet, tror respondenten, kommer att öka endast om det direkt kan kopplas 
till att energiåtgången är lägre än i normalfallet då detta kan ge resultat på direktavkastningen. 
Dock så är det inte troligt att ett miljöperspektiv kommer påverka en fastighets värde markant. 
I dagsläget är nog detta något som diskuteras men inte har någon stor grund anser 
respondenten.  

Effektivisering sker för Lackarebäck Fastigheter som fastighetsbolag för att minska de 
löpande kostnaderna, det är för en fastighet i dagsläget inte intressent vad den har för värde, 
men kan värdet ökas genom en effektivisering som minskar kostnaderna så är detta en positiv 
bieffekt av det hela då investerare kan se detta, samt vid en försäljning är det ingen nackdel 
tycker respondenten.  

För att energiinvestera så krävs det fler och större subventioner. I dagsläget ger dess inte så 
mycket eftersom mycket administrativt arbete krävs. Istället tror respondenten att om dåliga 
alternativ så som olja straffbeskattades så skulle förmodligen fler välja att arbeta mer med 
energiinvesteringar.                



 

25

 
5. Analys   

5.1. Energieffektivisering och dess definition  

Energieffektivisering och dess definition är, enligt den insamlade teorin, ej entydig. 
Skillnaden mellan de två definitionerna är kravet på ekonomisk effektivitet och 
miljömedvetenhet. Definitionen som är utställd av nationalencyklopedin påvisar tekniska val 
som resulterar i den mest ekonomiska driften, medan energimyndighetens definition av 
energieffektivisering har större fokus på miljömässiga vinster.   

Av empirin går det att utläsa skillnader mellan de kommunalt ägda fastighetsbolagen och de 
privat ägda fastighetsbolagen gällande deras syn på energieffektivisering. Derome Förvaltning 
är dock undantaget, av de privat ägda fastighetsbolagen, då de har en något differentierande 
syn på energieffektivisering som i större utsträckning samstämmer med de kommunalägdas 
syn. De privat ägda fastighetsbolagen framhåller gärna tekniska lösningar som resulterar i 
lägre driftkostnader, medan de kommunalägda tillsammans med Derome Förvaltning även 
framhåller aspekten gällande minskad miljöpåverkan.   

5.2. Implementeringen av energideklarationen  

Riksdagens beslut gällande direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda

 

innebär 
att fastighetsbolag, med vissa undantag, skall upprätta en enskild energideklaration för varje 
byggnad som ingår i fastighetsbeståndet (www.regeringen.se4). Flerbostadshus skall vara 
energideklarerade vid utgången av 2008. I energideklarationen ingår uppgifter om byggnaders 
prestanda gällande energi, ventilation, om radonmätning utförts, om energiprestanda kan 
förbättras med aktuella åtgärdsförslag samt referensvärde för jämförelse mellan andra 
byggnader (www.boverket.se1).   

Samtliga fastighetsbolag är positivt inställda till energideklarationen. Älvstranden Utveckling 
AB hävdar dock att energideklarationen inte i någon större utsträckning kommer förändra 
företagets arbete gällande energieffektivisering. Detta eftersom de arbetat med 
energieffektivisering avseende fastigheter under en längre tid och därmed mätt samtliga 
fastigheters energiprestanda. Halmstads Fastighets AB anser att deras arbetssätt är mycket likt 
det förfarande som energideklarationen kommer att innebära. Halmstad Fastighets AB medger 
dock att energideklarationen kommer att innebära ökad energieffektivisering. Arbetssättet ter 
sig annorlunda i de privatägda fastighetsbolagen eftersom de inte innehar lika omfattande 
underlag gällande fastigheternas energimässiga prestation. Ullsaxen Fastigheter påvisar att 
energideklarationen kommer ge dem ett bättre underlag för fortsatt arbete gällande 
energieffektivisering. Lackarebäck Fastigheter påvisar att energideklarationen skapar 
energimedvetenhet inom företaget, vilket medför en starkare ekonomisk styrning gällande 
energifrågor. Lindström Fastigheter har tidigare vidtagit åtgärder för att effektivisera 
fastighetsbeståndets drift, men inte uppnått önskat resultat. Energideklarationen kommer 
enligt Lindström Fastigheter medföra att de erhåller ett bättre underlag för varje enskild 
byggnad att grunda sina investeringsbeslut gällande energieffektiva åtgärder. Derome 

http://www.regeringen.se
http://www.boverket.se
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Förvaltning framhåller att energideklarationen kommer öka företagets medvetenhet gällande 
energieffektivisering, dock tror de att arbetsgången kommer förbli den samma.   

Det går att, med hjälp av empirin, utläsa skillnader mellan hur de olika fastighetsbolagen tror 
att de kommer att påverkas gällande implementeringen av energideklarationen. De 
fastighetsbolag som tagit fram ett omfattande underlag gällande fastigheters prestanda, det vill 
säga de kommunalägda fastighetsbolagen, anser att de inte kommer påverkas i lika hög grad 
som de privatägda fastighetsbolagen.   

5.3. Hållbar utveckling av byggnader  

Hållbara byggnader innebär att byggnaderna skall bidra till en hållbar utveckling (Lorenz, et 
al., 2007). Begreppet innefattar flertalet egenskaper dock utgör energieffektivitet och 
miljöanpassning en central roll. Det finns idag en problematik rörande efterfrågan gällande 
hållbara byggnader. Denna problematik berör ekonomiska aspekter gällande utvecklingen av 
hållbara byggnader där olika intressenter bland annat hävdar att det inte finns någon 
efterfrågan på hållbara byggnader samt att investerare inte är villiga att investera i sådana 
byggnader.   

Derome Förvaltning påvisar att viljan från hyresgäster att godkänna hyreshöjningar på grund 
av energieffektivisering av en byggnad är svag. Detta innebär att det kan vara svårt att 
motivera större kostsamma investeringar som berör energieffektivisering där de 
energimässiga vinsterna är små. Halmstad Fastighets AB gör gällande att det är svårt att 
motivera energieffektiviseringsinvesteringar som resulterar i lång återbetalningstid. 
Älvstranden Utveckling AB framhåller dock att de strävar efter att genomföra 
energieffektiviseringsinvesteringar när de har ett positivt utfall trots att återbetalningstiden är 
lång.    

5.4. Incitament gällande energieffektivisering  

Matrisen, på nästkommande sida, är en förenkling av Lorenzs, et al., (2007) modell som 
återfinns i teorin som figur 2. Matrisen lyfter fram vilka positiva ekonomiska effekter som 
energieffektivitet och minskad miljöpåverkan har på fastighetsbolagen. Anledningen till att 
endast energieffektivitet och reducering av miljöpåverkan tagits upp som faktorer i 
matrisen är att de ingår i de två definitionerna, som återfinns i teorin, av energieffektivisering.             
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Figur 3.  

Av matrisen går det att utläsa att energieffektivisering bidrar till att minska drift- och 
underhållskostnader. Energieffektivisering leder i sin tur till en minskad miljöbelastning 
(www.energimyndigheten.se3). Matrisen visar vidare att en reducering av miljöpåverkan leder 
till minskade vakansrisker och minskade kompensationskostnader.   

Framtidstron är att miljövänliga byggnader kommer bli allt mer eftertraktade (Lorenz, et al., 
2007). Det finns ytterligare argument för att energieffektivisera omnämnda i teorin bland 
annat att en vidare utveckling av energideklarationen kan komma att bli aktuell. Vidare 
utvecklingen skulle resultera i en mer omfattad energideklaration där fler parametrar 
undersöks och redovisas.   

Halmstad Fastighets AB arbetar aktivt med miljöfrågor och energieffektivisering för att dels 
minska driftskostnader, men också för att de vill bidra till en hållbar utveckling. Älvstranden 
Utveckling AB profilerar sig som ett miljövänligt fastighetsbolag och menar att 
energieffektivisering är en viktig parameter för såväl miljö som minskande av 
driftkostnaderna. För Lindström Fastigheter är inte de miljövänliga aspekterna det primära 
utan istället framhålls de positiva ekonomiska konsekvenserna. Denna åsikt delas av samtliga 
privatägda bolag.   

5.5. Effektiviseringsåtgärder för fastighetsbolag  

I teorin framhålls det att det finns en skillnad mellan kostnadseffektivitet gällande olika typer 
av energieffektiva investeringar (Goodacre & Wilkinson, 2002). Det framgår vidare att en 
implementering av samtliga åtgärder i vissa fall är mer kostnadseffektivt än implementerandet 
av enbart en åtgärd. Det framgår också att en förbättring av klimatskal i kombination med 
uppgradering av värmesystem i många fall är fördelaktigt. Slutligen kan också läsas att det 
krävs ett helhetsperspektiv för att kunna frambringa lågenergiförbrukande byggnader.  

Lackarebäck Fastigheter framhåller att ett helhetsperspektiv är det mest ekonomiskt 
lönsamma synsättet, dock kan vissa åtgärder var svåra att applicera löpande. Detta synsätt 
delas i stora drag av samtliga utfrågade fastighetsbolag. Älvstranden Utveckling AB hävdar     

   
Ekonomiska 
fördelar     

    
Lägre drift och  
underhållskostnader

 
Ökad 
marknadsanpassning 

 
samt lägre 
vakansrisk, högre  
stabilitet av 
kassaflöde. 

Förhindrande av 
fastighetsförluster 
samt lägre 
affärsavbrytande 
risk 

Minskade 
kompensationskostnader 
och risk av process 
orsakade av "sjuka hus" 

          

Energieffektivitet  

  

X X X   

          

Reducering av 
miljöpåverkan

    

X   X 

                     

H
ållb

ara b
yg

g
n

ad
ers eg

en
skap

er  

        

http://www.energimyndigheten.se


 

28

 
att ett flertal åtgärder ofta är att fördra. Älvstranden Utveckling AB brukar vanligtvis 
undersöka brister i klimatskalet för att sedan undersöka om förbättringar eller utbyte av 
värmesystem är aktuellt. Åtgärderna bedöms dock helt individuellt för varje enskild fastighet. 
Derome Förvaltning hävdar att investeringar av små kostnadsslag så som utbyte till 
energieffektiva vitvaror ingår i det löpande underhållet, medan större kostsamma 
investeringar som till exempel utbyte av värmesystem ingår i det planerade underhållet. Det 
löpande underhållet tillsammans med det planerade underhållet utgör en helhet gällande 
energieffektivisering av fastighetsbeståndet.   

5.6. Ekonomiska lättnader  

I teorin framgår det att finansiella initiativ, som skattelättnader för energibesparande åtgärder 
gällande byggnader, motiverar fastighetsägare till att genomföra energibesparande åtgärder på 
så väl befintliga byggnader som vid utformning vid nybyggnation (Adeyeye et al. 2007). I 
Sverige finns det i dagsläget två typer av bidrag, som är utställda av näringsdepartementet och 
som handläggs av Boverket (www.boverket.se²). Bidragen är av typen solvärmebidrag samt 
ett konverteringsstöd från direktverkande el till alternativ värmekälla.   

Det råder aningen delade meningar mellan de olika fastighetsbolagen om hur subventioner 
och investeringslättnader borde var utformade. Tre av fastighetsbolagen tycker att 
subventionerna skulle vara mer omfattande och att detta skulle bidra till ökad 
energieffektivisering. Älvstranden Utveckling AB är också för subventioner, men menar att 
dagens energipriser är motiv nog för att vidtaga energibesparande åtgärder.         

      

                        

http://www.boverket.se�
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6. Slutsats   

6.1.  Frågeställning  

Författarna angav i problemformuleringen följande två frågor:  

Vilka incitament finns det för fastighetsbolag att energieffektivisera?   

Finns det några åtgärdsförslag, angivna i energideklarationen, som kan anses fördelaktiga 
för fastighetsbolag?   

Författarna hävdar att de två frågorna är intressanta var för sig, men att de tillsammans utgör 
en högst relevant och aktuell helhet. Detta eftersom krav på energideklarering är en ny 
företeelse inom fastighetsbranschen och incitamenten till att förbättra en byggnads 
energimässiga prestation torde vara, enligt författarna, en central faktor.   

6.2.  Incitament till att energieffektivisera  

Det finns flertalet anledningar till att energieffektivisera omnämnda i teorin. Fallföretagen 
framhåller främst minskade driftkostnader som anledning till att energieffektivisera. Det går 
dock att utläsa en skillnad mellan de kommunalägda fastighetsbolagen och de privatägda 
fastighetsbolagen gällande incitament till att energieffektivisera. Denna skillnad berör 
energieffektivisering och dess reducerande miljömässiga påverkan där de kommunalägda 
fastighetsbolagen anser att det är ett incitament i sig. Författarna drar slutsatsen att minskade 
driftkostnader och minskad miljömässig påverkan idag är de starkaste incitamenten till att 
energieffektivisera för fastighetsbolag.   

Subventioner så som solvärmebidrag och konverteringsstöd från direktverkande el är inte 
incitament i sig till att energieffektivisera anser författarna. Subventionerna utgör ett 
ekonomiskt stöd till att finansiera de bakomliggande incitamenten gällande 
energieffektivisering. Det finns olika önskemål om hur subventionerna skulle vara utformade 
för att vara så effektiva som möjligt. Subventionerna är dock något som fastighetsbolagen 
gärna använder sig av, vilket faller sig naturligt. Författarna hävdar att framtida incitament 
och vinster gällande energieffektivisering kommer att vara så starka att subventioner och 
liknande ekonomiska lättnader kommer att falla i betydelse. Författarna syftar främst till, i 
föregående mening, framtida ökande energipriser.   

Författarna vill påstå att samtliga fallföretag i varierande grad är väl insatta i 
energieffektivisering och dess effekt. Fastighetsbolagen, i undersökningen, är dock inte lika 
väl insatta i alla de incitament som faktiskt redan idag råder till att energieffektivisera. Denna 
okunskap kommer troligtvis i framtiden inte att existera inom den grad som idag råden inom 
fastighetsbranschen enligt författarna. Energideklarationen och Baselreglerna kommer, enligt 
författarna, att resultera i en ökad medvetenhet och utgöra centrala incitament gällande 
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energieffektivisering som är nödvändiga för att i framtiden kunna inneha ett konkurrerande 
fastighetsbestånd.        

6.3. Fördelaktiga åtgärdsförslag  

Implementeringen av energideklarationen innebär bland annat att fastighetsägare kommer att 
få åtgärdsförslag presenterade som syftar till att minska byggnadens energimässiga 
förbrukning. Det går i teorin att utläsa att vissa åtgärder är kostnadseffektivare än andra. Det 
är dock svårt, enligt författarna, att endast lyfta fram individuella åtgärder eftersom mycket 
beror på den individuella byggnaden i fråga. Författarna anser och drar slutsatsen att det mest 
fördelaktiga och säkra för att erhålla kostnadseffektiva åtgärdsinvesteringar är att se 
investeringsåtgärderna och den aktuella byggnaden som en helhet. Detta är i många fall mer 
kostnadseffektivt än att endast implementera enstaka åtgärder.     

6.4. Förslag till vidare forskning  

Författarna föreslår följande förslag för vidare forskning:  

1. Vilka ekonomiska effekter individuell mätning av hyresgästers energiförbrukning 
skulle resultera i för fastighetsbolag. 

2. Vilka konsekvenser energieffektivisering har på fastighetsföretags ekonomi. 
3. Om fastighetsbolag kan erhålla marknadsmässiga vinster genom energieffektivisering 

samt miljöprofilering.                        
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Bilaga 1   

I bilagan återges en intervju med Jan Sundquist, ackrediterad energiexpert på Varberg Energi, 
gällande energideklarationens åtgärdsförslag.  

Varberg Energi arbetar med är ett system där det görs en okulär besiktning på platsen och 
varje individuellt hus genomgår en noggrann koll där bland annat byggnadskonstruktion, 
värmesystem, isolering, fönster utvärderas. Efter denna genomgång görs en energideklaration 
med hjälp av de förutsättningar som fastighetsägaren bifogat och en komplett ifylld 
deklaration lämnas till bolagsverket.  

Jan Sundquist påpekar dock att Varberg Energi även lämnar ifrån sig en komplett bilaga med 
en utvärdering av fastigheten där det lämnas förslag på åtgärder för att minska energiåtgången 
i fastigheten. Utöver detta så lämnas en beräkning på hur mycket i kronor som kan sparas in 
på dessa förbättringar med utgång från dagens energipris.  

Åtgärdsförslag som kan vara aktuella är utbyte av energiutrustning så som vitvaror samt 
belysning, utbyte av värmesystemet, ventilationsanpassning, tilläggsisolering av väggar och 
krypvindar, isolering av ventiler för att förhindra kallras samt utbyte av äldre fönster till så 
kallade energifönster. Jan Sundquist poängterar att det handlar om att anpassa åtgärderna till 
den specifika byggnaden och att det finns ett stort antal av åtgärder som i vissa fall passar 
fastigheten mycket bra men i andra fall inte alls.                             
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Bilaga 2   

I följande bilaga redogörs för de förutsättningar som råder i artikeln Promoting energy 
efficiency in the private rented sector (Goodacre, Wilkinson, 2002).   

Förutsättningar och Åtgärder  

I artikeln studeras vilken energieffektiviserings potential och utslag följande åtgärder har i ett 
flerbostadshus beläget i Storbritannien (Goodacre, Wilkinson, 2002):  

 

100 mm tilläggsisolering på vinden; 

 

50 mm tilläggsisolering på väggar; 

 

100 mm tilläggsisolering under golv; 

 

Utbyte av enkelglasfönster till dubbelglasfönster;  

 

Utbyte av lampor till låg energi lampor; 

 

Uppgradering av värme och varmvatten system.   

Klimatzon  

Storbritannien ingår i samma klimatzon, Cfb, som Götalands kusttrakter i Sverige enligt 
Köppens klimatsystem (www.smhi.se). Versalen och gemenerna i beteckningen Cfb betyder:  

 

C - Varmtempererade klimat, lövskog; 

 

f - Helårsregn; 

 

b - Varm sommar.   

NHER värde  

För att mäta den energiförbrukning och de energiförluster den aktuella byggnaden hade 
användes olika tekniskapparaturer (Goodacre, Wilkinson, 2002). Varje uppmätt värde 
sammanställdes och resulterade i ett NHER värde (National Home Energy Rating) framtaget 
av National Energy Services Ltd. NHER värdet är ett mått på hur energieffektiv en fastighet 
är där skalan går från 0-10 där 0 representerar mycket dålig energieffektivitet och 10 
representerar mycket hög energieffektivitet.     

http://www.smhi.se
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Bilaga 3  

Intervjufrågor:  

1. Hur definierar du energieffektivisering?  

2. Tror du att ni kommer jobba mer med energifrågor än tidigare på grund av 
energideklarationen och hur kommer det i så fall att yttra sig?  

3. Vilken effekt, tror du, generellt energideklarationen kommer få på era driftkostnader?  

4. Hur arbetar ni idag med energieffektivisering av era fastigheter?  

5. Vilken enhet i en fastighet är viktigast gällande energieffektivisering?  

6. Vad är din åsikt gällande energideklarationens åtgärdsförslag?  

7. Tror du energieffektiva fastigheter kommer att värderas annorlunda i framtiden?  

8. Vad är er åsikt gällande investeringsbidrag? 
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