sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION
Hagavägen 3, 738 34 Norberg
Norbergs kommun
Nybyggnadsår: 1909
Energideklarations-ID: 1290314

Energiprestanda, primärenergital:
169 kWh/m² och år
Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:
Energiklass C, 95 kWh/m² och år
Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):
101 kWh/m² och år
Uppvärmningssystem:
Värmepump-luft/luft (el) och el
(vattenburen)
Radonmätning:
Inte utförd
Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.
För mer information:
www.boverket.se
Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Åtgärdsförslag:
Har inte lämnats
Energideklarationen är utförd av:
Niklas Saar, EklundEklund,

Energideklarationen är giltig till:
2032-05-11

Energideklaration

Version:
Dekl.id:

2.8
1290314

Byggnaden - Identifikation
Län

Kommun

Västmanland

Norberg

OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.
Egna hem (privatägda småhus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Riddartäkten 1:9

Hagavägen 3

Husnummer

Prefix byggnadsid

Byggnadsid

Orsak till avvikelse

1

1

3039767

Adressuppgifter är fel/saknas

Adress

Postnummer

Postort

Hagavägen 3

73834

Norberg

Huvudadress

Byggnaden - Egenskaper
Typkod

Byggnadskategori

220 - Småhusenhet, bebyggd

En- och tvåbostadshus

Byggnadens komplexitet
Enkel

Komplex

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

112

m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för
uppvärmning och varmvattenproduktion
Ja

Nej

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
är byggnaden en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?
Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-förordningen
Ja, är utpekad i detaljplan eller
områdesbestämmelser
Ja, är utpekad i annan typ av
dokument
Ja, egen bedömning

Byggnadstyp

Nybyggnadsår

Friliggande

1909

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

100

Övrig verksamhet - ange vad
Summa

100

Energianvändning
Mätperiod
Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange första månaden i formatet ÅÅMM)
-

2104

Beräknad energianvändning
Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår
anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den
uppmätta energianvändningen.

2203

Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Övrig el som ingår i energiprestanda
Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.
Fjärrkyla (15)

kWh

Energi för
uppvärmning

tappvarmvatten

Fjärrvärme (1)

kWh

Olja, fossil (2)

kWh

Gas, fossil (3)

kWh

Ved (4)

kWh

Flis/pellets/briketter (5)

kWh

Övrigt biobränsle (6)

kWh

El för komfortkyla (16)

kWh

Fastighetsel1 (17)

kWh

Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa 2 (1-17)

2626

kWh

Hushållsel3 (18)

El (direktverkande) (8)

1750

kWh

Verksamhetsel4 (19)

kWh

Markvärmepump (el) (10)

kWh

Värmepump-frånluft (el) (11)

kWh

4376

kWh

Nej

2240

Finns solcellsystem?
Nej

m²

Fagersta

18924
Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

169

4
5
6

kWh/år

Byggnadens primärenergianvändning 6

Energiprestanda
(primärenergital)

3

kWh/år

Byggnadens energianvändning 5
kWh (Normalårskorrigerat värde (Energi-index))

Ort (Energi-Index)

2

kWh/år

Beräknad
elproduktion

Ange solcellsarea

11341

1

Beräknad
energiproduktion

m²

kWh

Tappvarmvatten (el) (14)

kWh
kWh

Ange solfångararea

Ja
Värmepump-luft/vatten (el) (13)

3360

Finns solvärme?
Ja

Värmepump-luft/luft (el) (12)

kWh

Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)

El (vattenburen) (7)

El (luftburen) (9)

10992

kWh/m² ,år

95

kWh/m² ,år

Den el som ingår i fastighetsenergin.
Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
Den el som ingår i hushållsenergin.
Den el som ingår i verksamhetsenergin.
Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.
Underlag för energiprestanda.

kWh/år

Referensvärde 2
(liknande byggnader)

158

Referensvärde 3
(nybyggnadskrav för denna byggnad)
kWh/m² ,år

kWh/m² ,år

Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

Ja

FTX

FT

F

Självdrag

Nej
F med återvinning

Inspektion av uppvärmningssystem
Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt
på rumsuppvärmning på över 70 kW?

Ja

Nej

Ja

Nej

Övrigt

Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt

Inspektion av luftkonditioneringssystem
Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt
på över 70 kW?

Saknas

Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt

Uppgifter om radon
Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

Nej
Typ av mätning

8

Datum för radonmätning

Bq/m3
8

Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt
Har byggnaden
besiktigats på plats?
Ja

Nej

Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Genom att sänka temperaturen som värmepump och elvärmekällor värmer upp till
och värma de sista graderna genom att elda med ved kan man sänka sina
kostnader för uppvärmning.

Uppgift om anställning hos uppdragsgivaren
Är du anställd hos den som är skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll?

Ja

Expert
Förnamn

Efternamn

Niklas

Saar

Datum för godkännande

E-postadress

2022-05-11

niklas.saar@eklundeklund.se

Certifikatnummer

Certifieringsorgan

Behörighetsnivå

SC0253-17

RISE

Kvalificerad

Företag

EklundEklund

Nej

Bilaga Byggnadens energiprestanda

Version:

2.8

Byggnaden - Identifikation
Län

Kommun

Dekl.id

Västmanland

Norberg

1290314

Fastighetsbeteckning

Energideklarationen upprättad

Riddartäkten 1:9

2022-05-11

Adress

Postnummer

Postort

Hagavägen 3

738 34

Norberg

Endast huvudadressen från energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav
Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (2011:6 ±föreskrifter och
allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen.
Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över
byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR.
Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande
energiprestandan för byggnaden.

Byggnadens energiprestanda
I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler

Energiprestanda
1

Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare

101

kWh/m² och år

Primärenergital enligt BBR 25

2

155

kWh/m² och år

Primärenergital enligt BBR 29

3

169

kWh/m² och år

Varför skiljer sig energiprestandan åt?
Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets
webbplats. Besök webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

1
2
3

BFS 2016:13
BFS 2017:5
BFS 2020:4

Hus med självdrag

Ventilation – för ren och frisk luft!
DET FINNS MYCKET SKIT I GAMMAL LUFT!

ene

rg

Inomhusluften förorenas konstant med fukt, koldioxid och andra partiklar. När vi sover och
tipandas,i
! små
duschar eller lagar mat tillförs en massa föroreningar i luften. Kläder och husdjur lämnar ifrånssig
osynliga partiklar som inte är bra att andas in. Varje år blir många sjuka och utvecklar exempelvis
allergier, mycket beroende på dålig ventilation. Att din byggnad skall vara ordentligt ventilerad är
viktigt, här får du bra och enkla tips.

GENERELLT:

Frisk luft bra för hus och kropp

Tilluftsventiler tillför frisk luft utifrån medan frånluftsventiler transporterar ut den förorenade luften.
Tilluftsventiler bör finnas i alla rum förutom de rum som förorenar luften mest. I kök, toaletter,
badrum och klädkammare ska istället frånluftsventiler finnas. Den friska luften ska gå genom de
renaste utrymmena först (sov/vardagsrum) och sist genom de mest förorenande utrymmena innan
luften åker ut. Rekommendationen är att all luft i en bostad skall bytas ut varannan timme, det blir en
hel del luft som kräver bra ventilation.

HUS MED SJÄLVDRAGSVENTILATION:

Frisk luft, en ren hälsofråga.
Eftersom vi vistas inomhus
mer än 70 % av vår tid så
är det av högsta vikt att vi
skall ha en väl fungerande
ventilation i våra hus. Med
rätt cirkulation och tillförsel
av friskluft mår både du och
ditt hus bättre.
Viste du att det har uppmäts väldigt höga halter av
koldioxid i alldeles för täta
sovrum. Hade sovrummet
varit en skolsal hade man
inte fått vistas där. Så sov inte
en hel natt med dålig ventilation, ventilera med frisk luft
och vakna pigg och glad!

Vid självdragsventilation transporteras luften ut genom frånluftsventilerna på grund av att varm
luft stiger genom temperaturskillnaden ute och inne. Självdraget kan vara eftersatt på grund av
olika orsaker och fungerar olika beroende på årstid. För lite ventilation under den varma årstiden är
mycket vanligt, och det är då som man behöver den som mest.

DÅLIG LUFTCIRKULATION KAN BERO PÅ:
– I ngen tilluft. Exempelvis i sovrum som inte har bra tilluft känner man det genom att rummet har
en mycket unken luft på morgonen. Att ligga i ett sovrum en hel natt utan frisk luft gör personer
trötta och det ger ingen bra förutsättning för en ny aktiv dag.
–N
 y täta fönster. Vid fönsterrenoveringar blir fönstren mycket tätare med bättre isolering än innan
och det gamla kallraset försvinner. Har man inte satt in extra tilluftsventiler i de nya fönstren
kommer garanterat ventilationen bli eftersatt.
– Från olja/gas till elpanna/värmepump. När exempelvis oljebrännaren användes blev skorstenen/murstocken varm och självdraget fick ordentlig skjuts. Vid ett byte till annan energikälla som inte värmer
murstocken försvinner ventilationseffekten och huset kan få en minimal självdragsventilation.

3 BRA TIPS!
1) En bra och enkel lösning för att få igång självdraget igen är att se till att sovrum/vardagsrum har bra tilluftsventiler, antingen fasadventiler eller fönsterplacerade springventiler.
Dessa är enkla att sätta in. Med lite extra tilluft kommer självdraget igång.
2) M
 ed en vinddriven skortensventilator kan självdraget öka, se bild. Placeras på skorstenen
och förbättrar ventilationen i rök- och ventilationskanaler och skapar en kontinuerlig
ventilation utan större investering och underhåll.

Fasadventil

3) M
 ontera en mekanisk fläkt som hjälper till att få igång ventileringen ordentligt. Se då till
att den har en varvtalsreglering så du kan reglera ventilationen vid olika tillfällen. Mer
under sommar och mindre under vintern och när huset står tomt. Vårt råd är att fråga en
expert, det finns flera företag som är specialiserade inom ventilation. Rådfråga dem först.
Skortensventilator
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Smarta tips om

Vedeldning
ene
rgi
tivid
Att elda med ved är klimatneutralt. Det betyder att den koldioxid som släpps ut
ps!
SÄNK KOSTNADERNA FÖR UPPVÄRMNING; ELDA!

förbränningen är lika stor som den mängd trädet tagit till sig under sin livstid. Det är
däremot inte lika effektivt som till exempel en värmepump eller direktverkande el. En
del av värmen kommer alltid att försvinna upp i skorstenen. Ved är också en förnybar
energikälla då vi i Sverige inte har några problem med skogsskövling. För varje träd
som huggs ner planteras ett nytt.
KLIMATNEUTRALT

För effektivare spridning av värmen kan man installera temperaturstyrda fläktar
som transporterar den varma luften till ett annat plan eller rum genom bjälklaget
eller väggarna. Är det längre sträckor kan man förlänga fläktarnas kanal med
spirorör. På detta vis sprider man värmen bättre samtidigt som man jämnar ut
temperaturen i byggnaden. För att undvika kondens bör spirorören isoleras om
de monteras i kalla utrymmen, exempelvis på en vind.
Har man ett vattenburet system kan man komplettera med en vattenmantlad
vedkamin. Vatten cirkulerar då runt kaminen och värms upp för att sedan
fylla ackumulatortankar eller föras rakt ut i radiatorsystemet.
Vedeldning går bra att kombinera med sin luftluftvärmepump. De nyare
luftluftvärmepumparna känner av när man eldar och slutar då att ge värme och kan
ställas in så att de endast sprider den redan uppvärmda luften vidare ut i byggnaden.
Ur ett energiperspektiv är vedeldning inte särskilt effektivt jämfört med en värmepump.
Förbrukar man ved motsvarande 3 000 kWh krävs det endast 1 000 kWh till en
luftluftvärmepump för att producera samma mängd värme. Hus som värms med el och
kompletterar med ved får av denna anledning högre energiprestandavärde (kWh/m2 och år).
TIPS!
❦ Det är viktigt med drag. Luften gör att syret i brasan ökar och det blir en starkare eld,
ibland kan det behöva öppnas ett fönster eller två.
❦ Håll koll på röken från skorstenen.
Svart och tät rök betyder att förbränningen inte är optimal. Röken bör istället
innehålla en del ånga samt vara ljus och luktfri.
❦ Veden bör inte innehålla mer än 20 % fukt.
❦ Tänk på säkerheten!
Kontrollera brandvarnaren och se till att brandsläckare finns nära till
hands. Kom ihåg att askan kan vara varm upp till 4 dagar efter eldning.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VEDELDNING:

Skanna eller klicka

© Eklund & Eklund 2016

Naturvårdsverket

Verkstadsgatan 2 | 235 32 Vellinge
info@energiklart.se
energiklart.se

Brandskyddsföreningen

Underhållstips för

Luftluftvärmepump!
ene
rg
tips ochi
En värmepump som underhålls kontinuerligt ger en högre effekt, större besparing
!
EN VÄLSKÖTT VÄRMEPUMP GER MER VÄRME!

en betydligt längre livslängd. Här ger vi 4 enkla tips som får uppvärmningskostnaden att
bli så låg som möjligt.

Inomhusdel

❦ Gör
	 rent filtret enligt bruksanvisningen. Detta bör göras varannan vecka eller i varje fall
minst en gång per månad. Med ett igensatt filter minskar värmepumpens effekt snabbt
och din elförbrukning ökar.
❦ L
 åt innerdörrarna vara öppna så att luften kan värma alla rum i byggnaden, speciellt
när ni inte är hemma. Den varma luften från värmepumpen måste kunna komma in i
rummen för att effekten skall bli bra.
❦ F
 ör att få en jämn temperatur i alla rum, även de som ligger längst bort från luftvärme
pump, ska de befintliga radiatorernas termostater sättas på 2 °C lägre än värmepumpens.

Utomhusdel

	
utomhusdelen om det har snöat eller regnat. Ta bort snö och is om inte
❦ Kontrollera
värmepumpen själv klarar av det vid sina avfrostningar.
Skydda gärna utomhusdelen från nederbörd, ett enkelt värmepumpstak eller värmepumpsskydd är viktigt. Se till att vattnet från avfrostningarna har utrymme att rinna undan.
Det kan ibland bli mycket vatten under utomhusdelen. Är det kallt ute och pumpen sitter
nära marken måste man se till att det inte bildas is som når upp till utedelen. Detta kan
orsaka allvarliga skador. Löv och smuts kan leta sig in i värmepumpen, avlägsna detta och
håll värmepumpen ren. Skulle lamellerna blivit krokiga, kan du köpa en lamellkam för
någon hundralapp via nätet och enkelt kamma ut dem själv
Låt ett proffs rengöra inomhusdelen ordentligt, gärna en gång varje eller vartannat år.
Att själv göra rent inomhusdelen med olika rengöringsmedel är inte att rekommendera.
Fel utförd rengöring kan skada värmepumpens känsliga delar.
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