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Adress Österlenvägen 276
Fastighetsbeteckning Ingelstorp 46:4

Nybyggnadsår 1857
Uppvärmd yta (Atemp) 116

Energiklass G

Oljepanna Självdrag
Direktverkande el Mekanisk frånluft
Frånluftsvärmepump Mekanisk från- och tilluft
Luft/luftvärmepump Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling
Luft/vattenvärmepump Mekanisk frånluft med återvinning
Markvärmepump
Vedeldning 1-glas

1-glas med lös innerbåge
Solceller 2-glas kopplade
Solpaneler 2-glas isolerfönster

3-glas isolerfönster

kWh/år kWh/m² och år
Uppvärmning 13043 112
Tappvarmvatten 1540 13
Fastighetsenergi 0 0
Summa 14583 126
Hushållsel 4500 39

Faktiska värden
före normalisering

Efter normalisering och
normalårskorrigering

Primärenergi

Atemp (m²) 116
Kallvatten (m³/år) 68
Innetemperatur (°C) 22,0 21,0 21,0
Uppvärmning (kWh/år) 13043 12354 24736
Tappvarmvatten (kWh/år) 1540 2729 4913
Fastighetsenergi (kWh/år) 0 0 0
Summa (kWh/år) 14583 15083 29649
kWh/m² och år 130 256

UPPDELNING ENERGIFÖRBRUKNINGHär ser ni den energiförbrukning vi utgått från innan 
energiklass och primärenergital beräknas.

Energi för uppvärmning kan innefatta flera energislag. 
Exempelvis uppvärmning med både el och ved. Husets 

förutsättningar som konstaterades vid besiktningen.
Notera att siffrorna speglar husets energiförbrukning 

innan normalisering. Övrig energiförbrukning som 
exempelvis uppvärmning av gästhus, uppvärmt utespa 
eller laddning av elbil är borträknad och påverkar inte 

det slutliga resultatet.

För att det ska gå att jämföra hus på ett rättvist sätt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma 
förutsättningar, oavsett antal personer i hushållet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas för normalisering.

FRÅN  FAKTISK 
FÖRBRUKNING

PRIMÄRENERGI

FAKTISK FÖRBRUKNING
PRIMÄRENERGI
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Kommentar från Energiexperten
En byggnad med en relativt hög energiförbrukning i förhållande till liknande hus där energibesparande åtgärder för minskad 
energiförbrukning kan vara aktuella, läs mer i energideklarationen under Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.
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Ni som bor i villa eller radhus kan göra många förändringar för att 
minska er energianvändning. Minskad energianvändning bidrar till 
minskad miljöpåverkan och ni får mer pengar kvar i plånboken. 

Uppvärmning av våra bostäder utgör ca 40 % av energianvändningen 
i Europa. Till år 2030 har EU satt som mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990. 

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT 

ENERGIKLASSS 

KONTAKTA OSS 

ENERGIKLASS KOMMENTAR 

 Passivhus eller likvärdigt 

 Lågenergihus 

 Krav vid nybyggnation 

 Låg förbrukning 

 De flesta byggnader i Sverige 

 
Kan troligen finnas utrymme för  

kostnadseffektiva och  
energibesparande åtgärder 

 

HUR HAR VI RÄKNAT 

Den 1 januari 2014 infördes 
energiklasser i en skala från  
A till G, där A står för den lägsta 
energianvändning en byggnad 
kan ha, och G för den högsta. 
Från och med den 1 januari 2019 
uttrycks energiprestandan 
i ”primärenergital” i stället 
för ”specifik energianvändning”. 

Primärenergital utgår från husets faktiska energiförbrukning med 
hänsyn tagen till flera faktorer, här är några exempel: 

 Husets geografiska läge. 

 Uppvärmda fristående byggnader. 

 En ovanligt hög, eller låg, innetemperatur. 

 Hushållets varmvattenförbrukning 

 Elbil, utespa, pool eller annan energiförbrukande egendom. 

Detta är exempel på några av de faktorer vi tar med i våra  
beräkningar innan primärenergital och energiklass bestäms. 
Resultatet är husets energibehov för uppvärmning och normaliserad 
varmvattenförbrukning i kWh/m² och år. 

info@eklundeklund.se 
010 - 14 14 240 
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Smarta energitips!
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Investera i en 

Luftvattenvärmepump eller i Bergvärme!

MINSKA UPPVÄRMNINGSKOSTNADEN MED UPP TILL 75%!
I byggnader med elpanna, oljepanna, gas etc och som har vattenburen uppvärmning 
kan man med fördel byta ut befintlig värmekälla till en luftvattenvärmepump eller en 
bergvärmepump. Med en luftvattenvärmepump kan du minska kostnaden för värme och 
varmvatten med ca. 60 %. Med bergvärme ända upp till 75 %.

&O�MVGUWBUUFOWÊSNFQVNQ�ÊS�QFSGFLU�GÚS�NJOESF�UJMM�NFEFMTUPSB�IVT�FMMFS�EÊS�NBO�JOUF�LBO�
BOWÊOEB�TJH�BW�CFSHWÊSNF��&O�MVGUWBUUFOWÊSNFQVNQ�LPTUBS�DB���������LS�CFSPFOEF�QÌ�
WJMLFO�FGGFLU�TPN�LSÊWT��&O�OPSNBM�JOTUBMMBUJPO�MJHHFS�SVOU��������LS��5JMM�
JOTUBMMBUJPOTLPTUOBEFO�LBO�305�BWESBHFU�BOWÊOEBT�
4VNNB�DB����������LSPOPS�	NFE�305���������LS


"UU�JOTUBMMFSB�FO�MVGUWBUUFOWÊSNFQVNQ�UJMM�CFGJOUMJH�FMQBOOB�ÊS�FUU�WBOMJHU�UJMMWÊHB�
HÌOHTÊUU�WJE�LÚQ�BW�WÊSNFQVNQ��7JTTB�FMQBOOPS�LBO�LPNQMFUUFSBT�NFE�FO�OZ�VUPNIVTEFM�
PDI�EÊSNFE�CFIÚWFS�JOUF�IFMB�WÊSNFTZTUFNFU�CZUBT�VU��&O�VUPNIVTEFM�NFE�TUZSFOIFU�
LPTUBS�DB���������LS�PDI�JOTUBMMBUJPO�DB���������LS��5JMM�JOTUBMMBUJPOTLPTUOBEFO�LBO�
305�BWESBHFU�BOWÊOEBT�
4VNNB�DB���������LSPOPS�	NFE�305���������LS


&O�CFSHWÊSNFQVNQ�ÊS�QFSGFLU�GÚS�NFEFMTUPSB�UJMM�TUÚSSF�IVT��7ÊSNFQVNQFO�LPTUBS�DB�����
����LS�CFSPFOEF�QÌ�WJMLFO�FGGFLU�TPN�LSÊWT��#PSSOJOH�TMBOH�TBNU�JOTUBMMBUJPO�BW�
WÊSNFQVNQFO�MJHHFS�QÌ��������LS��%FU�LBO�ÊWFO�UJMMLPNNB�FO�BWHJGU�GÚS�UJMMTUÌOEFU�BUU�
CPSSB�IÚS�FGUFS�NFE�EJO�LPNNVO��5JMM�JOTUBMMBUJPO�PDI�CPSSOJOHTLPTUOBEFO�LBO�305�
BWESBHFU�BOWÊOEBT��4VNNB�DB����������LSPOPS�	NFE�305����������LS


TIPS! 
Ta alltid in flera offerter och se till att offerten redovisar den minskade energiförbrukningen, 
dvs hur många kWh/år som den nya värmepumpen kommer att spara. Garantitiden är 
viktig att jämföra, det kan vara olika garantitider mellan kompressorn och värmepumpen.

I vissa utrymmen kan ett konvektorelement vara ett bra komplement. Konvektorelement 
är ett vattenburet fläktelement som kopplas till värmepumpen och som sprider värmen på 
ett bättre sätt än vanliga radiatorer. Konvektorelement passar bra att installera i källare eller 

andra utrymmen som kräver lite extra värme och där befintliga element inte räcker till.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VÄRMEPUMPAR:

Med en luftvattenvärme-

pump kan du minska 

kostnaden för värme och 

varmvatten med ca. 60 %. 

Med Bergvärme ända upp 

till 75 %, jämför mot en 

elpanna.

Luftvatten-
värmepump 

Bergvärme 

75%60%

MINSKA KOSTNADEN MED

Skanna eller klicka

Läs om !era heta energitips på  www.energiklart.se

EnergimyndighetenBergvärmepump Luftvattenvärmepump
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4PMDFMMFS

130%6$&3"�%*/�&(&/�&-�
*�4WFSJHF�MZTFS�TPMFO�NFS�ÊO�WBE�NBO�LBO�USP�QÌ�WJTTB�QMBUTFS�MJLB�CSB�TPN�J�$FOUSBMFVSPQB��
'ÚSVUTÊUUOJOHBSOB�GÚS�CJMMJH�PDI�NJMKÚWÊOMJH�FOFSHJ�J�GPSN�BW�TPMDFMMFS�ÊS�EÊSGÚS�HPEB��)VS�
HPEB�GÚSVUTÊUUOJOHBSOB�ÊS�GÚS�KVTU�EJO�CZHHOBE�CFSPS�QÌ�GBTUJHIFUFOT�QMBDFSJOH�EWT��
UBLFUT�BSFB�PDI�MVUOJOH�TBNU�J�WJMLFU�WÊEFSTUSFDL�EFU�MJHHFS�

&UU�PQUJNBMU�UBL�WFUUFS�NPU�TÚEFS�IBS�NFMMBO�������HSBEFST�MVUOJOH�PDI�TLVHHBT�JOUF�BW�
OÌHPU��.FO�ÊWFO�UBL�TPN�IBS�BOESB�MÊHFO�PDI�MVUOJOHBS�LBO�HF�UJMMSÊDLMJHU�NFE�TPMFOFSHJ�
GÚS�MÚOTBN�LBMLZM��

&MQSJTFU�GÚSWÊOUBT�NFE�UJEFO�BUU�ÚLB�PDI�WJMM�NBO�NJOTLB�TJUU�CFSPFOEF�BW�LÚQU�FOFSHJ�ÊS�
TPMDFMMFS�FUU�NZDLFU�CSB�WBM��1SJTFU�QÌ�TPMQBOFMFS�IBS�TKVOLJU�EF�TFOBTUF�ÌSFO�WJMLFU�HÚS�BUU�
EFU�OV�ÊS�NFS�MÚOTBNU�ÊO�UJEJHBSF��.FE�NJOTLBE�ÌUFSCFUBMOJHOTUJE�PDI�IÚH�LWBMJUÏ�QÌ�
TPMDFMMTQBOFMFSOB�HFS�EFU�NZDLFU�HPEB�GÚSVUTÊUUOJOHBS�UJMM�FO�CSB�FLPOPNJTL�BWLBTUOJOH�
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�FTÚL�HÊSOB�OÌHPO�BW�EFSBT�CFGJOUMJHB�LVOEFS#�ޖ
POUSPMMFSB�MFWFSBOUÚSFOT�HBSBOUJUJEFS,�ޖ�QSPEVLU��PDI�

#MJ�NJOESF�CFSPFOEF�BW�LÚQU�FM�
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4PMDFMMTGPSVN&OFSHJNZOEJHIFUFO

'ÚSWÊOUBE�QBZ�PGG�MJHHFS�NFMMBO��������ÌS�CFSPFOEF�QÌ�TZTUFNFUT�TUPSMFL�PDI�UZQ�BW�BOMÊHHOJOH�

GÚSFUBH�IPT�MÊOTTUZSFMTFO�

FGGFLUHBSBOUJ�
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Läs om !era energitips på

www.energiklart.se

Smarta energitips!
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Underhållstips för

Luftluftvärmepump!

EN VÄLSKÖTT VÄRMEPUMP GER MER VÄRME!
En värmepump som underhålls kontinuerligt ger en högre effekt, större besparing och 
en betydligt längre livslängd. Här ger vi 4 enkla tips som får uppvärmningskostnaden att 

bli så låg som möjligt.

u  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.

u  Låt 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.

u  För 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.

u  Kontrollera utomhusdelen om det har snöat eller regnat. Ta bort snö och is om inte 

värmepumpen själv klarar av det vid sina avfrostningar.

Skydda gärna utomhusdelen från nederbörd, ett enkelt värmepumpstak eller värme-

pumpsskydd 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.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM SERVICE AV VÄRMEPUMPAR:

Inomhusdel

Utomhusdel

Skanna eller klicka

-VGUMVGUWÊSNFQVNQ


