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Remissvar 

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet 

i Sverige 
 

Remissvaret avser promemorians förslag under kapitel 11, om individuell mätning och debitering av 

energi, motsvarande direktivets artiklar 9, 10 och 11.   

 

Sammanfattning 

 SFFE delar promemorians förslag avseende nybyggnad och större renoveringar.  

 SFFE yrkar att huvudregeln även för befintliga hus ska vara att införa krav på 

individuella mätare för att mäta den energi som används för värme och varmvatten. 

 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska visa och meddela 

föreskrifter om i vilken typ av byggnader som det inte anses vara tekniskt 

genomförbart och kostnadseffektivt med värmemängdsmätning samt att man då ska 

använda värmefördelningsmätare (även benämnd som värmekostnadsmätare, 

värmekostnadsfördelare eller radiatormätare). Om man kan visa att inte 

värmefördelningsmätare är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt ska 

alternativa mätmetoder övervägas.  

 

Inledning  
SFFE (Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi) är en svensk intresseförening 

som representerar de idag ledande leverantörerna av mätare och tjänster kring individuell 

mätning av värme och varmvatten. Dessa företag har tillsammans verksamhet i drygt 30 

länder och administrerar mätning av värme och varmvatten i totalt ca 22 miljoner lägenheter.   
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Vår främsta erfarenhet kommer från Europa, däribland Danmark och Tyskland. I Danmark 

lagstiftade man om IMD redan 1997. Redan före lagstiftningen så hade 60 % av alla 

lägenheter infört IMD, efter krav från fastighetsägare och hyresgäster. Idag har 25-30 % av 

bostäderna även börjat mäta kallvatten, efter krav från hyresgästerna. Införandet av IMD i 

Danmark har lett till energibesparingar på 15-30 %. 

Danmark har liknande förutsättningar som Sverige när det gäller IMD. Flera av de utmaningar 

som lyfts fram i den svenska debatten, så som värmevandring, lägenhetens placering osv, har 

också funnits i Danmark. I de flesta fall har detta gått att lösa på ett tillfredsställande sätt, 

både när det gäller rättvisa debiteringssystem och nöjda hyresgäster. Den tekniska 

utvecklingen de senaste åren har också gjort att administrativa frågor och problem vad gäller 

till exempel klagomål från kunder hanteras effektivt. 

Den största skillnaden mellan Sverige och Danmark utgörs av priset på mätare och 

administration av mätare. Vår erfarenhet är att i Danmark och resten av Europa så är 

motsvarande priser för installation och administration av mätare ca en tredjedel av de priser 

som ofta nämns i den svenska diskussionen om IMD. Detta hör sannolikt ihop med äldre 

erfarenheter av IMD då tekniken var dyrare samt att den svenska marknaden ännu inte är 

konkurrensutsatt på samma sätt som övriga Europa och därmed övergående vid 

genomförande av energieffektiviseringsdirektivet.  

Vår bedömning är att en kombination av den svenska erfarenheten av att arbeta med 

energieffektiviseringar och Danmarks erfarenhet av att använda IMD kommer att ha stor 

betydelse för den framtida energianvändningen i bostadssektorn.   

 

Fördelarna med individuell mätning och debitering - IMD 
En principiell utgångspunkt i modernt miljöarbete är att den som använder naturresurser ska 

betala för dem. På så vis skapas incitament att ändra sitt beteende i miljövänlig riktning.  

EU-direktivet är långt ifrån den enda anledningen till att införa individuell mätning och 

debitering. Syftet med individuell mätning och debitering är att stimulera lägenhetsinnehavare 

och hyresgäster att spara energi. Under rubriken Kostnader och nyttor vid införande av 

individuell mätning och debitering fokuserar promemorian främst på de tänkbara problem och 

hinder som finns. De många fördelarna, utöver de direkta energibesparingar som sker som en 

direkt följd av IMD, förtjänar att lyftas fram tydligare.  

 

Rättvisa 

Dagens fakturering av värme och vatten bygger i de flesta flerfamiljshus på en kollektiv 

mätning och är därmed långt från rättvis. Alla debiteras lika mycket oavsett hur mycket energi 

de använder. Studier visar på skillnaden i energianvändning kan uppgå till faktor 3-5 i 

lägenheter med liknande förutsättningar1. IMD ger hyresgästerna en mer rättvis debitering av 

sin energiförbrukning, genom att varje hushåll betalar för sin egen förbrukning. De som 

                                                           
1 Boverket (2005), s. 63 samt SOU 2008:110 s. 368. 



3 
 

förbrukar lite slipper betala för dem som vill ha en hög förbrukning och de som förbrukar 

mycket får också ta ansvar för det.  

 

Energibesparingar 

 De boende ges incitament att själva hushålla med energin genom att sänka värmen. 

 Hyresgästerna minskar vädringen, vilket många gånger medför en mer påtaglig 

värmebesparing.2 

 Fastighetsägaren kan få starkare krav från hyresgäster att åtgärda problem, såsom 

rinnande toaletter och droppande kranar eller åtgärda överskottsvärme. 3  

 Fastighetsägaren får bättre möjligheter att planera och budgetera för renoveringar och 

andra energieffektiviseringsrelaterade åtgärder eftersom variationer av 

energikostnader inte längre påverkar den övriga budgeten.  

 Den detaljerade kunskapen om byggnadens energianvändning ger underlag för andra 

energieffektiviseringsinsatser. 4 

 Vid införande av IMD så genomförs ofta även andra energibesparande åtgärder och 

injustering av värmesystem, vilket i sig gör fastigheten mer energieffektiv.  

 

Egenmakt 

De senaste decennierna har utvecklingen gått mot att bejaka individens möjligheter att träffa 

de val som är bäst för honom eller henne. Lägenhetsinnehavaren fattar i livet utanför hemmet 

en mängd val, och möjligheten att fatta egna beslut borde vara särskilt stora inom det egna 

hemmets väggar. IMD ger hyresgästerna möjlighet att själva styra över sina boendekostnader 

och över sin boendekomfort. Med införandet av IMD kan hyresgästerna både höja och sänka 

temperaturen i sina lägenheter eller i enskilda rum. Vissa vill ha svalare och vissa vill också 

ha det varmare.  

 

En kombination av minskad vädring samt att vissa väljer att sänka temperaturen innebär att de 

som önskar att höja sin boendetemperatur kan göra det, samtidigt som man sammantaget 

sänker den totala energianvändningen.5 Dock finns inget krav på fastighetsägaren att tillåta 

högre temperatur än dagens normaltemperatur.    

 

Kunskapen och medvetenheten om energianvändningen ökar med IMD 

Införande av IMD hos svenska hushåll kommer att ha stor betydelse för kunskapen om hur 

varje individ påverkar energianvändning, miljö och klimat, då man svart på vitt får reda på 

hur mycket energi man konsumerar hemma. Det kommer sannolikt också att innebära att fler 

blir mer klimat- och energimedvetna och agerar mer energi och klimatsmart i allmänhet och 

inte bara i hemmet. I Danmark och övriga Europa växer också krav bland hushållen att få 

dagliga värden på energiförbrukningen.  

                                                           
2 Berndtsson (2003), s. 85. 
3 Boverket (2005), s 65.  
4 Boverk  et (2005), s 65.  
5 Berndtsson (2003), s. 85. 
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Minskade kostnader  

IMD ger hyresgästerna möjlighet att själva styra över sina boendekostnader. Genom att välja 

att minska temperaturen i hela eller delar av lägenheten, eller att bli mer försiktig med 

vädringen kan hyresgästen också minska energianvändningen och därigenom sina 

boendekostnader. Eftersom värmekostnaden är den enskilt största utgiftsposten i en fastighet 

bidrar detta till en väsentlig förbättring av den totala kostnadsbilden.     

 

Energieffektiviseringsutredningen från 2008 visar också att IMD av värme är lönsamt i många 

fall samt att en kombinerad individuell mätning av värme och varmvatten kan ge ca 10 % i 

avkastning på investeringen. Dessutom så går den tekniska utvecklingen snabbt och 

utrustning med likvärdig prestanda förväntas kosta mindre. 6 

 

SFFEs erfarenhet indikerar också, till skillnad från promemorian, att både energi- och 

kostnadsbesparingen är större vid mätning av värme än vid mätning av varmvatten. Det beror 

främst på att värmekostnaden utgör en större del av energianvändningen i en lägenhet. 

Sannolikt har det också att göra med att själva installationen av värmefördelningsmätare har 

ett betydligt enklare installationsförfarande än varmvattenmätare. Enligt de siffror som 

presenteras av en del aktörer så är kostnaderna i Sverige upp till tre gånger så dyra jämfört 

med resten av Europa. Detta kan delvis bero på att det handlar om äldre prisuppgifter, 

eftersom teknik och administration blir allt billigare. Delvis kan det också förändras när den 

svenska marknaden växer och utsätts för ökad konkurrens. 

 

Minskade hinder  

Promemorian belyser en rad hinder och problem med IMD. Från tekniska hinder vid 

installation till driftsproblem och svårbedömda effekter. SFFE anser inte att bilden speglar 

dagens verklighet med modern teknik. Teknikutvecklingen har skett snabbt under senare år. 

Det gäller såväl själva mätarna som service och administrativa system.  

 

Dagens mätare är lätta att installera och ger mer noggranna mätvärden än tidigare. 

Energianvändningen kan följas i realtid genom exempelvis smarta telefoner. De 

administrativa systemen för såväl debitering som hantering av klagomål hanteras på ett 

effektivt sätt och behöver inte belasta fastighetsägarna.  

 

Vad gäller svårbedömda effekter och varierande erfarenheter, så visar de flesta systematiska 

studier entydigt att införande av IMD leder till energibesparingar. Det är också tydligt att 

införande av IMD även genererar andra positiva fördelar, så som optimering av system.  

 

 

 

 

                                                           
6 SOU 2008:110 s 368f och 372.  
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Besparingen genom IMD ligger på 10-20 % 

Erfarenheter från såväl Sverige som närliggande länder visar att IMD bidrar till att 

energianvändningen för värme minskar med 10-20 %. Införande av IMD av värme och 

varmvatten bedöms kunna leda till en lönsam effektiviseringspotential för flerbostadshus på 

4-6 TWh.7 

Boverket konstaterar att enskilda individers beteende har mycket stor betydelse för 

energiåtgången i en byggnad. En sänkning av värmen med en grad beräknas till exempel ge 5-

6 procents besparing av uppvärmningsbehovet. Boverkets utredning slår fast att erfarenheter 

från genomförda projekt leder till en minskning av värmebehovet med 10-20 % med IMD.8 

Thomas Sandberg och Knut Bernotat vid Institutionen för industriell ekonomi och 

organisation på KTH gjorde en analys 2008 som visar att om IMD av värme införs 

tillsammans med varmvatten blir lönsamheten god. Beräkningar av införande IMD för värme 

och varmvatten för en lägenhet på 62 m² visar på en avkastning på 30 % av det investerade 

kapitalet. Man poängterar också att det ur energisynpunkt är viktigt att ta med både värme och 

varmvatten eftersom uppvärmningen står för två tredjedelar av energiförbrukningen. 9 

Lennart Berndtsson gjorde 2003 en lägesrapport åt Energimyndigheten där han gick igenom 

150 olika bostadsprojekt med totalt 14 686 lägenheter med individuell mätning. I rapporten 

konstateras att den typiska värmebesparingen ligger på 10-20 % och varmvattenbesparingen 

på 15-30 %.  

I en dansk studie som har följt beteendeförändringen vid övergången från kollektiv 

värmedebitering till individuell värmedebitering, så konstaterar man att den stora skillnaden i 

beteende sker redan de första två åren och att denna beteendeförändring består de följande 

åren.10  

 

Med individuell mätning så kan hyresgästerna även välja att ha varmare inomhus än tidigare. 

Berndtssons rapport visar dock att andelen som ökar sin värmeförbrukning är liten i 

förhållande till ”spararna” som antingen sänker sina temperaturer eller vädrar förnuftigare. Av 

de projekt som studerades i rapporten så fanns det inte något fall där man inte hade minskat 

sin värmeanvändning efter övergång till individuell mätning. 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 SOU 2008:10, s. 147, 366 och 369.  
8 Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader, ”Piska och morot” från 2005. 
9 Sandberg och Bernotat (2008), s 7f, 76.  
10 Gullev, L. och Poulsen, M. (2006).  
11 Berndtsson (2003), s. 7 och 85.  
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Enskilda svenska exempel  

Fastighetsägare Område Energibesparing 

Familjebostäder Högdalen/Bandhagen/Fruängen 20/10/18 % 

Helsingborgshem 2000 lägenheter 8-15 % 

Herrljungabostäder 600 lägenheter 15-20 % 

HSB Malmö/Sundfastigheter 251 lägenheter  11-15 % 

Kalmarhem  10-15 % 

Olofströmshus  21,5 % 

Lunds kommunala 
fastighetsbolag 

72 lägenheter 13 % 

Uppsalahem  28 radhuslägenheter 30 % 
Källor: Helsingborgshem (2010) s. 18, Energi & Miljö (2010), Bofast (2012), Tyrberg, M. (2006), 
http://www.olofstrom.se/energimiljo, Boverket (2005), Berndtsson (2003). 

 

Andra länder har gjort positiva erfarenheter 
Det är viktigt att dra lärdom av andra länders erfarenheter, vilket inte görs i tillräckligt hög 

grad i departementets promemoria. I Sverige finns ännu inte så många fall av IMD och då blir 

variationen större. I länder med högre etablering av IMD är erfarenheterna goda.  

Danmark och Tyskland är exempel på länder som har använt sig av individuell mätning av 

värme sedan flera år tillbaka. Det är också två länder som i många fall har liknande 

förutsättningar som Sverige. 

I Danmark infördes krav på individuell mätning av värme och varmvatten 1997. Redan innan 

lagstiftningen infördes så mättes värmen individuellt i ca 60 % av beståndet, efter krav från 

bland annat hyresgästerna själva. I dagsläget väcks liknande krav på att även mäta kallvatten. 

I Danmark har man kunnat hantera påtalade problem, så som lägenheternas olika värmeförlust 

genom korrigering i mätning eller hyra. En studie av övergången till individuell mätning i 

Danmark visar på energianvändningsminskningar på upp till 30 %. Studien drar också 

slutsatsen att hus med liknande konsumtion vid kollektiv debitering, visar på skillnader på 

upp till 20 % efter övergång till IMD. Det är svårt att bedöma exakt hur mycket energi man 

kommer att spara, eftersom det beror på flera faktorer i det enskilda fallet. Men en minskad 

energianvändning på 15-17 % är ett realistiskt resultat.12 Studier av olika projekt visar på 

energisbesparingar på 21-34 % 2-3 år efter införandet.13  

I Tyskland finns sedan 1981 en förordning om konsumtionsbaserad debitering (IMD) av 

värme och varmvattenkostnader. En studie genomförd av professor Felsmann, baserad på 

mätdata från 3,3 miljoner hem, bekräftar mycket stora energibesparingar som ett resultat av 

värmemätning. Erfarenheterna visar på en genomsnittlig energiförbrukningsbesparing på 20 

%. Studien visar också att förbättrad värmeisolering gör att användare tenderar att slösa mer 

energi. Det innebär att IMD kan spela en viktig roll även i energieffektiva hus om man ska 

kunna förverkliga möjligheterna till energibesparing.14 Enligt en rapport från Boverket så 

                                                           
12 Gullev, L. och Poulsen, M. (2006). 
13 Abrahamsson (2013), s. 18 och bilaga 1. 
14 E.V.V.E (2013). 

http://www.olofstrom.se/energimiljo
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visar både nya och äldre resultat att IMD i Tyskland minskar resurs- och energiförbrukningen 

med 10-40 %.15 Andra studier från Tyskland visar på energibesparingar mellan 13-20 %. 16  

 

Hittills har man i länder som Danmark och Tyskland bara krävt årsvis avräkning av verklig 

förbrukningskostnad mot preliminär förbrukningsdebitering. EED kommer att kräva 

debitering upp till fyra gånger årligen, vilket ytterligare kommer att påverka hyresgästernas 

beteende och minska energianvändningen.   

 

Värmemängdsmätning (flödesmätning) är huvudregel  
Syftet med att införa individuell mätning är att minska energiåtgången vid uppvärmning av 

bostaden eller vattnet. Därför är det mest relevanta att mäta värmemängden som går åt i 

lägenheten. För att kunna mäta tillförd/använd energi ska man använda s.k. 

värmemängdsmätning (flödesmätning). Flödesmätare sitter på ledningarna till värmeystsmet 

(radiatorer eller golvvärme). Genom värmemängdsmätning mäts all värmetillförsel till 

bostaden. Metoden är väl etablerad i andra länder och finns vedertagen i den europeiska 

normen EN 1434 för mätutrustningen. 

Enligt direktivet (artikel 9.1 och 9.3) anges att det också är värmemängdsmätning, d v s 

flödesmätning, som ska användas Om det inte är tekniskt genomförbart eller 

kostnadseffektivt, ska individuella värmefördelningsmätare (även benämnt som 

värmekostnadsmätare, värmekostnadsfördelare eller radiatormätare) användas. 

Värmefördelningsmätare mäter den energin som avges från radiatorerna. Metoden är väl 

etablerad i andra länder och finns vedertagen i den europeiska normen EN 834 för 

mätutrustningen.  

Om användningen av värmefördelningsmätare inte är kostnadseffektivt så kan andra metoder 

för mätning övervägas. I så fall ska medlemsstaten kunna visa att det inte är kostnadseffektivt.  

En annan mätmetod som omnämns i promemorian och som har använts i Sverige i viss 

utsträckning är s.k. temperaturmätning, eller komfortmätning, som mäter temperaturen i vissa 

rum i lägenheten. Komfortmätning anger därmed inte hur mycket energi som används eller 

tillförts för att åstadkomma uppvärmningen, eftersom det påverkas av många andra faktorer 

såsom läge och solinstrålning, antal personer och övriga värmealstrande produkter i hemmet 

etc. Komfortmätning är således inte en relevant mätmetod för att visa den faktiska 

energianvändningen. Exempelvis så har flera leverantörer slutat att erbjuda komfortmätning 

eftersom det inte mäter konsumtionen utan bara själva temperaturen i ett eller flera rum.  

Den nackdel som ofta tillskrivs värmemätning är värmevandring, dvs. att den som stänger av 

sina element får värme från grannarna om lägenheten ligger centralt i huset. Detta är inte 

något vanligt förekommande problem, och det går att ta hänsyn till värmevandring i 

debiteringen. Man kan exempelvis kompensera de på samma sätt som man kompenserar dem 

som bor i hörnlägenheter, eller sätta en miniminivå för hur mycket lägenhetsinnehavare kan 

sänka sin temperatur. Ett sådant kompensationssystem finns idag i de flesta länder, 

                                                           
15 Boverket (2006), s. 14.  
16 Abrahamsson (2013), bilaga 1.  
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exempelvis om lägenheten är en gavellägenhet, ligger i norrläge eller är belägen ovanför eller 

under ett ouppvärmt utrymme etc.  

En annan nackdel som brukar sägas finnas med värmemängdsmätning är att den innebär att 

fastighetsägarens incitament för energibesparande åtgärder minskar. Men dels ställs det av 

samhället krav på att energieffektiviseringar ska ske och dels ges hyresgästerna i ett IMD-

system incitament att ställa ytterligare krav på sina värdar. SFFE hävdar dessutom att ett delat 

incitament bör kunna införas i den gällande hyreslagstiftningen vad gäller hyresfastigheter. 

När det gäller bostadsrättsföreningar eller tredimensionella fastigheter så tillfaller besparingen 

oavsett medlemmarna i föreningen, varför problemställningen inte är lika aktuell. 

Med komfortmätning uppfylls inte syftet med att införa individuell mätning och debitering. 

Regeringen måste därför ställa krav på att direktivet implementeras genom antingen 

användande av värmemängdsmätning eller värmefördelningsmätning. 

 

IMD ska vara huvudregeln i befintliga hus 
Regeringen anser inte att det finns skäl att göra en ny bedömning och genomföra 

Energieffektiviseringsdirektivet genom att fullt ut kräva mätning och debitering på 

lägenhetsnivå när det gäller befintlig bebyggelse. Detta med hänvisning till kostnaderna för 

fastighetsägarna.  

 

Datasystem och mätteknik utvecklas kontinuerligt och blir allt billigare, vilket har 

konstaterats både av Energieffektiviseringsutredningen 2008 och i regeringens proposition 

2011 om mätning och debitering av fjärrvärmemarknaden. Trots detta sägs det i 

regeringskansliets promemoria att det inte finns någon anledning att göra en ny bedömning 

jämfört med propositionen från 2009, En sammanhållen klimat- och energipolitik. 

Propositionen bygger på 2008 års utredning där de investeringskostnader som nämns ligger på 

5 000 kr per lägenhet. Idag ligger investeringskostnaderna enligt Näringsdepartementets 

promemoria från 2500 kr per lägenhet17. Det måste vara billigaste jämförelsepunkten som 

används. Även om konsumenterna kan ha goda skäl att välja dyrare och mer sofistikerade 

mätare (som t.ex. innefattar tjänster för inbrottslarm, kvarboende etc.) kan dessa inte ligga till 

grund för jämförelser. 

Dessutom så har andra studier samma år som Energieffektiviseringsutredningen att IMD för 

värme och varmvatten kan ge en avkastning på 30 % av det investerade kapitalet. 18 

Enligt regeringens promemoria ska Boverket ges i uppdrag att bedöma i vilken byggnad det 

blir kostnadseffektivt att installera individuella mätare. Huvudregeln är att IMD ska införas 

och artikel 9.3 anger att medlemsstaten ska visa när det inte är kostnadseffektivt. Därför så 

bör uppdraget istället vara att utreda i vilka byggnader det inte är kostnadseffektivt och 

tekniskt genomförbart med i första hand värmemängdsmätning och i andra hand 

                                                           
17 Näringsdepartementet (2013), s. 93.  
18 Sandberg och Bernotat (2008), s 7f, 76.  
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värmefördelningsmätning, med presumtionen att det är kostnadseffektivt och tekniskt 

genomförbart i resterande fastighetsbestånd.  

SFFE yrkar att huvudregeln även för befintliga hus ska vara att införa krav på individuella 

mätare för att mäta den energi som används för värme och varmvatten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska visa och meddela föreskrifter 

om i vilken typ av byggnader som det inte anses vara tekniskt genomförbart och 

kostnadseffektivt med värmemängdsmätning samt att man då ska använda 

värmefördelningsmätare. Om man kan visa att en installation av värmefördelningsmätare inte 

är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt ska alternativa mätmetoder övervägas.  

 

För mer information om SFFE vänligen se www.sffe.se 
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VD, Ista Sverige AB   VD, Minol Mätteknik AB 

 

 
Joakim Pålsson    Carsten Hejgaard 

VD, Inergi AB   VD, Techem AB  

 

 

Kontakt:  

 

Stefan Skoog   Joakim Pålsson  

Minol Mätteknik AB   Inergi AB 

Företagsvägen 44   Citadellsvägen 23 

227 61 Lund   211 18 Malmö 

040-630 32 22   040 631 60 91 

s.skoog@minol.se   joakim@inergi.se 

 

 

 

http://www.sffe.se/
http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=Minol+M%C3%A4tteknik+AB,+F%C3%B6retagsv%C3%A4gen+44,+Lund&sll=55.716129,13.153587&sspn=0.009077,0.023196&ie=UTF8&hq=Minol+M%C3%A4tteknik+AB,&hnear=F%C3%B6retagsv%C3%A4gen+44,+Lund,+Sk%C3%A5ne+L%C3%A4n&z=16&iwloc=A
mailto:s.skoog@minol.se
mailto:joakim@inergi.se
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