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Miljökvalitetsmålen 

Exergi B(y)rån   



Exergi B(y)rån   5 

Naturvårdsverkets sammanfattande bild 
av konsekvenser av klimatförändringar. 
Diskustera: vilken av dessa 5 är den mest 
hotande? Vilken/vilka tar företag hänsyn 
till? 



Egenkontroll 
OVK och Energideklaration 

Miljöbalken föreskriver: 
Planera för att 
-Motverka 

-Förebygga 

  Olägenheter för människors hälsa eller miljö.  

 
Skyldighet att skaffa sig tillräcklig kunskap. 
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Egenkontroll, fastighetsägare 

Fungerande egenkontroll: 

- Följer lagar och förordningar 

- Ekonomiska fördelar 
- lägre driftkostnader 

- högre fastighets värde 

- Miljö och klimat 
Lägre utsläpp av  

- miljöskadliga ämnen 

- klimatpåverkande gaser 
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HUR? 
 

– Regelbundna kontroller 
– Rondering 
– bl. a. OVK och energideklaration 
 

– Dokumentation 
– energistatistik => el, värme, vatten 
– bedömning av slitage, risker, status 
 

– Tydlig information 
–dialog med de boende 
–skyltning 

 

 

 

Egenkontroll, fastighetsägare 
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Exempel på områden 
 

• Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial  

• Fukt och mögel  

• Buller  
• Radon  

• Ventilation  

• Avfall  

• Cistern  
• Inomhustemperatur  

• Vattentemperatur  

• Skadedjur  

• Energianvändning  
• Kemikalier  

• Transporter till och från verksamheter  
    i fastigheten 

Egenkontroll, fastighetsägare 
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Energideklaration 

- Lagkrav, gäller de flesta byggnader.  

- Giltig i 10 år 

- Ska utföras av certifierad energiexpert 

- Registreras elektroniskt i databas hos Boverket (experten) 

 

- Besiktning på plats 

- Energianvändning korrigeras för normalt brukande enligt BEN 

- I en BRF har föreningen ansvaret för energideklarationskravet 

Egenkontroll, fastighetsägare 

Boverket har tillsynsansvar 
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Energideklaration innehåller bl. a. 

- uppvärmd area, A-temp (garage får ej räknas med) 

- Energianvändning för 
- uppvärmning 

- komfortkyla 

- tappvarmvatten 

- byggnadens fastighetsel 

- Åtgärdsförslag för att energieffektivisera 
 

Egenkontroll, fastighetsägare 

Energiprestandan uttrycks i 
kWh/m² (A-temp) 
Klassas i skala från A till G 

Även uppgift om radon, uppvärmnings- och 
ventilationssystem finns i deklarationen. 
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Energideklaration 2.0 

Förra energideklarationen kan inte kopieras till 2.0 

- A-temp 

- Besiktning 

- Klassning 

- Energibalanskrav,  
verifiering inköpt energi+”gratis värme”  stämmer med 

värmeförluster 

- Certifieringskrav 

Nyttja energideklaration för att jobba aktivt med energieffektivisering 
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Egenkontroll, fastighetsägare 

OVK- obligatorisk ventilationskontroll 
 

– Krav på OVK infördes 1991. Ansvaret ligger på 
byggnadens ägare. 

 

– Syftar till att skydda människors hälsa genom 
fungerande ventilation 

 

–Besiktning utförs av certifierad person, som skickar 
in protokoll till byggnadsnämnden 
 

– Skall också följa miljöbalkens krav på 
energieffektivitet.  
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Egenkontroll, fastighetsägare 
 OVK 

 

. Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande 
byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 
personalutrymmen och kontor i industribyggnader 
och liknande. FT-, FTX-ventilation. 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 
personalutrymmen och kontor i industribyggnader 
och liknande. S-, F-, FX-ventilation 

6 år 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. 
 

Endast en första 
besiktning 

S = självdrag 
F= mekanisk frånluft, T= mekanisk tilluft, 
X=värmeåtervining => 
FT system, FX system och FTX system 
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Egenkontroll, fastighetsägare 

OVK – hur? 
Kontroll (alltid)av: 

– smuts i systemen (kanaler, fläktar, värmeväxlare m m) 

– dokumentation, lättillgängligt för adekvat underhåll och skötsel 

– systemen fungerar såsom avsedda 

 

 Vid s k  1:a besiktning skall det också kontrolleras  

– att systemet stämmer överens med gällande bestämmelser 

 

Vid återkommande besiktning 

– kontroll att systemet fungerar såsom det var föreskrivet när 
systemet togs i bruk 

– förslag till förbättrad energihushållning 

 

 Intyg anslås på välsynlig plats i byggnaden 
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Egenkontroll, fastighetsägare 

OVK- att tänka på 
 

OVK handlar om människors hälsa och är en ansvarsfråga. 
  
Det är också ett viktigt instrument för energieffektivisering. 

 

Upphandla OVK inte enbart utifrån lägsta pris 

Ställ krav på att reglementet följs, dvs 

- Kompletta protokoll, helst enligt ”Funkis” 

- A-blankett med alla system samlade 

- B-blankett, en för varje delsystem 

- E-blankett, en för varje aggregat 

- L- blankett för luftflödesmätningar 

- Flödesmätningar, inte enbart stickprov 

- Förslag på energieffektivisering 
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Egenkontroll, fastighetsägare 

OVK-Energieffektivisering 

Ledordet är behovsanpassning! 

- flöden 

- drifttider 

- effektiva elmotorer 

- effektiv värmeåtervinning 

- tilluftstemperaturen!!! 

- regelbunden skötsel 

- åtgärda (alla) brister omgående 

 

Kommunen har tillsynsansvar 
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Är teknik lösningen? 

Inget system är bättre än vad brukarna kan förstå sig 

på det. 

 

Därför är den mänskliga faktor mycket viktig. Såväl i 

negativ som positiv bemärkelse. 

 

Information, träffar, genomgångar, visualisering osv.  

Kom ihåg att vissa lyssnar på P1, andra P2, somliga P3 

och några lyssnar på P4 
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Energiledningssystem 

Det låter jobbigt och högtravande? 

 

Det kan vara så enkelt med att man börjar med att  

- hitta några eldsjälar 

 - ladda ner statistik och analysera, diskutera 

 - bestäm er för att förbättra er 

 

Uppföljning! 
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Tack för uppmärksamheten!! 
 
Marcel Berkelder 070-606 33 06 

Kommande generationer ska ha lika goda förutsättningar  
och möjligheter till ett gott liv. 

Exergi B(y)rån   


