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Kontaktuppgifter 
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Organisation: Energikontor Sydost 
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E-mail: lena.eckerberg@energikontor-so.com 

SHARE is an Intelligent Energy Europe Project
working in eight European areas to develop

energy efficiency and low carbon technologies in
social housing.  For more information about the

SHARE project and for case studies in other
languages see the project website:

 
www.socialhousingaction.com 
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I Remscheid har det största 
allmännyttiga bostadsföretaget börjat 
arbeta aktivt med energi, ett resultat av 
projektet SHARE och arbetet som 
tyska B.&S.U. mbH bedrivit! 
 
Målet är att hjälpa hyresgästerna i de 
allmännyttiga bostadsföretagen att 
förbättra sina livsvillkor samtidigt som 
de sparar energi och pengar. 
 
Programmet SHARE sparkades igång 
vid ett evenemang som organiserades 
av miljö-, hälso- och byggnadskontoren 
i staden Remscheid, två allmännyttiga 
bostadsbolag, den lokala leverantören 
av energi och uppvärmningssystem 
samt B.&S.U.  
 
”Visst väntade vi oss en del intresse för 
energisparande”, berättar 
projektledaren för SHARE, Petra 
Hackmann, ”men den här responsen 
överträffar verkligen våra 
förväntningar!”  

Att väcka hyresgästers intresse för 
energi i Remscheid, Tyskland 

 
Evenemanget för att öka 
medvetenheten om energi besöktes 
av 350 hyresgäster och lokala 
media. Vilka resultat fick vi? 
• Spridning av kunskap om SHARE. 
• Identifiering av nya målgrupper. 
• Identifiering av hyresgästernas 

behov och intressen. 
• Lokala intressegruppers förtroende. 
• Hyresgästers intresse att aktivt 

arbeta i projektet i stället för att vi 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 ”Områden med speciella 

utvecklingsbehov – den socialt 
integrerade staden" är ett program 
som antagits av de tyska 
förbundsstaternas regeringar. 
 
Målet är att motverka de ökande 
sociala klyftorna i städerna. ”Miljövänlig 
förändring” är ett av huvudområdena 
för aktiviteter i programmet, som 
främjar deltagande och samarbete 
samtidigt som det representerar en ny, 
integrerande infallsvinkel i politiken för 
stadsdelsutveckling.  
 
Förbundsstaten Nordrhein-Westfalen 
har satt igång ett eget program, ”Den 
sociala staden” för att gynna 
stadsdelar med speciella behov och 
staden Remscheid deltar där. Projektet 
SHARE kompletterar de lokala 
aktiviteterna i Remscheid och ger ett 
mervärde genom att man lyssnar till de 
viktigaste målgrupperna med ett 
nedifrånperspektiv. 
 

skulle skicka information uppifrån 
och nedåt. 

 
Hur kom vi till resultat? 
 
• Presentation och utställning av 

lokala intressenter. 
• Tipsrunda om energi med priser. 
• Interaktiva intervjuer av 

hyresgäster. 
• Frågeformulär. 
• Träff för att ”nätverka” med tilltugg.  
 
Vilka behov identifierades och vilka 
aktiviteter ledde det till? 
 
Att det är viktigt att skräddarsy 
upplysning och rådgivning efter de 
lokala förhållandena i området 
bekräftades vid evenemanget. I 
Remscheid är det exempelvis viktigt att 
effektivt kunna nå hushåll, föreningar 
och andra grupper med ryskt och 
turkiskt ursprung.  
 
Informationsbehovet är stort kring: 

1. uppvärmning och ventilation 
2. kondens 
3. termostater 
4. energieffektiva 

hushållsapparater 
5. energisparande vid matlagning 

och kyl- och frysförvaring 
6. energisnål belysning. 

Kontaktuppgifter 
Namn: Petra Hackmann 
Organisation: B.&S.U. mbH 
Telefon: +49(0)221 37 77 686 
E-post: phackmann@bsu-koeln.de 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av 
användning av informationen som finns i dokumentet.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att upptäcka elektronflödet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energikontor Sydost har genomfört ett 
antal utbildningstillfällen för personal 
och hyresgäster i bostadsbolagen 
Byggebo och Mönsterås Bostäder AB 
som en del av projektet SHARE.  
 
Utbildningens syfte var att öka 
medvetenheten hos bostadsbolagens 
personal ute i fastigheterna och hos 
hyresgästerna om hur man använder 
energi på ett effektivt sätt samt sparar 
vatten. 
 
Utbildningen utformades på två olika 
sätt, beroende på vilka deltagare den 
vände sig till: 

• en mer teoretisk, tekniskt 
avancerad utbildning riktad till 
deltagare med energibakgrund 

• en allmän introduktion om 
klimatfrågor samt energi och 
vatten, utformad som en 
interaktiv utbildning i samarbete 
med eXperimentLabbet Kalmar 
(www.xl.hik.se/). 

Utbildning av 
personal och 
hyresgäster i 

sydöstra 
Sverige  

 
Den interaktiva utbildningen får 
deltagarna att förstå olika aspekter av 
”Vad är energi” som sedan utvecklas till 
”Varför man bör spara energi”.  
 
Bernth Norén från eXperimentLabbet i 
Kalmar hjälper deltagarna att 
åskådliggöra energi- och 
vattenförbrukning genom att utföra ett 
antal enkla experiment. 
 
Han inleder med en apparat som 
illustrerar flödet av elektroner, som 
deltagarna kan prova på. Han tar 
exemplet glödlampa och beskriver hur 
den fungerar med en glödtråd mellan 
anoden och katoden. Sedan följer 
många andra experiment kring energi. 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Fler idéer om hur man kan 
visualisera energi- och 
vattenförbrukning 
 

 
Jordens vattenreserver 
 
Tekannan symboliserar de totala 
vattenreserverna på jorden. En tekopp 
motsvarar mängden färskvatten. Tre 
droppar av färskvattnet är tillgängliga 
för oss människor. 
 

 
Experiment med mikrovågor 

 
Lite om mikrovågornas egenskaper. 
Vad händer när man värmer metall-
föremål eller glödlampor i mikron? 

 
Att illustrera energiflödet 
 

Sedan energiflödet illustrerats går han 
vidare med vattenförbrukning, som 
illustreras med hjälp av olika fyllda 
dunkar där åhörarna får gissa vilka 
länders vattenförbrukning som 
symboliseras av vilka dunkar. 
 

 
Att symbolisera vattenförbrukning i olika 
länder 
 
Det är viktigt att skräddarsy utbildning 
utifrån deltagarnas bakgrund och 
kunskaper. De utbildningsmetoder vi 
använde i detta program visade sig 
bägge vara användbara för att öka 
energimedvetenheten hos såväl 
personal som hyresgäster. 

Kontaktuppgifter 
Namn: Anna Sager 
Organisation: Energikontor Sydost 
Telefon: +46(0) 470 724772 
E-post: anna.sager@energikontor-so.com 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av 
användning av informationen som finns i dokumentet. 
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Avsikten med energiambassadörer är 
att hjälpa familjer i Haute-Savoie som 
har problem med att betala sina 
energiräkningar. Programmet 
finansieras av den folkvalda 
församlingen i departementet Haute-
Savoie och ansluter till målen i 
projektet SHARE.  
 
Energiambassadörerna besöker 
familjer i hemmen och ger råd om 
deras energiförbrukning. 
 
En energiambassadör kan bara göra 
cirka 30 besök om året. Familjer som 
kan ha nytta av ett besök väljs därför 
ut av den lokala kommitté som även 
beslutar om ekonomiskt stöd till 
familjer som inte kan betala sina 
energiräkningar.  
 

 

Energi-
ambassadörer i 
Haute-Savoie, 

Frankrike 

 
SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 

 

Familjen i fråga ska verkligen vilja 
ta emot besöket och delta i 
projektet för att det ska få en positiv 
effekt. Det försöker vi åstadkomma 
genom att först skicka ett brev som 
erbjuder besök, sedan får familjen 
ta nästa steg genom att ta kontakt 
om när det kan passa att mötas.  
 
Under besöket ställer energi-
ambassadören frågor kring 
familjens livsstil och vanor som 
kräver energi, bedömer deras 
energiförbrukning (räkningarna) och 
inspekterar bostaden för att 
identifiera problem i konstruktionen 
och utrustningen. 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter  
Namn: Lepage Loïc 
Organisation: Prioriterre 
Telefon: +44(0) 4 50 67 17 54 
E-post: loic.lepage@prioriterre.org 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form 
av användning av informationen som finns i dokumentet. 
 

 
Hembesökens begränsningar 
 
Vid hembesöket ger energi-
ambassadören huvudsakligen råd som 
innebär ändrat beteende.   
 
Om det verkar nödvändigt kan 
energiambassadören skriva ett brev till 
husets ägare för att informera om 
åtgärder som skulle kunna göras i 
fastigheten, men bara som en 
rekommendation och inte som en 
skyldighet att göra något. 
 
Om problem med komfort och 
energiförbrukning finns kvar även efter 
energiambassadörens besök och 
sedan familjen ändrat beteende och 
tänker mer på energisparande, kan 
problemen ligga i själva byggnaden. 
 
För att kunna ta itu med sådana här 
uppenbara begränsningar arbetar vi nu 
med ett initiativ för att skapa en fond 
som kan finansiera mindre arbeten 
som: 
 

• reparation av trasiga 
fönsterrutor, ventilation och 
läckor. 

• installation av utrustning för 
uppvärmning, reglersystem eller 
vattensnål armatur som 
exempelvis duschmunstycken. 

  
 

Energiambassadören kan även dela ut 
mindre artiklar som tätningslister, 
lågenergilampor och timer om det 
behövs. Han eller hon erbjuder sig 
även att besvara ytterligare frågor som 
kan dyka upp efter besöket.  
 
Efter hembesöket skickas en rapport 
hem till familjen. Den innehåller en kort 
beskrivning av bostaden, hushållets 
energiförbrukning samt en kommentar 
där man jämför med en beräknad 
förbrukning hos liknande familjer i lika 
stora bostäder med samma 
byggnadsålder. 
 
Vidare ges personligt utformade råd 
om lämpligt val av tariff, samt vad 
familjen kan göra för att minska sin 
energiförbrukning. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under de senaste åren har en 
betydande del av det allmännyttiga 
bostadsbeståndet i Slovenien 
genomgått större och mindre 
förändringar, som förbättring av husens 
termiska egenskaper, uppgradering av 
värmesystem samt utbyte av gamla 
fönster mot mer energieffektiva. 
 
När nya hus byggs i det allmännyttiga 
bostadsbeståndet följer man nationella, 
tekniska krav på energieffektivitet och 
hållbarhet. Vissa kommuner strävar till 
och med efter en bättre standard på 
uppvärmningen än vad som krävs, för 
att minska kostnader för drift och 
underhåll samt få en bättre komfort. 
 
Dessa tekniska förbättringar räcker 
dock inte, utan hyresgäster måste även 
ändra sitt beteende när det gäller 
ventilation och uppvärmning. Moderna 
lägenheter är avsevärt mer lufttäta än 

Råd om 
uppvärmning 

och ventilation 
till hyresgäster i 

Sloveniens 
allmännyttiga 

bostadsföretag 

äldre, så jämfört med tidigare behöver 
ventilationen ökas.  
 
Det här är ytterst viktiga frågor, 
speciellt för hushåll som tillbringar 
mycket tid i lägenheten, som 
barnfamiljer, pensionärer och 
arbetslösa. De behöver information och 
rådgivning för att undvika problem med 
bristfällig uppvärmning, kondens och 
mögeltillväxt. 
 
Att göra en enkel broschyr riktad till 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com
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 Behov av information och 

utbildning för hyresgäster 
 
Chefen för det kommunala bostads-
bolaget i Slovenske Konjice, Tomaz 
Rihtarsic, konstaterade att ”Ofta är det 
bättre om råd till hyresgästerna 
kommer från en tredje part som ett 
oberoende institut. Förslag som 
kommer från hyresvärden kan ibland 
uppfattas som partiska och ensidiga”. 
 
Tonka Grgic från det kommunala 
bostadsbolaget i Ljubljana påpekade 
att ”Det är vår plikt att sköta 
regelbundet underhåll och reparationer 
i vårt lägenhetsbestånd. Vi är också 
mycket engagerade i effektiv 
energianvändning och minskad 
miljöpåverkan. Dessa uppgifter kan 
inte fullföljas utan samarbete med 
välinformerade och medvetna 
hyresgäster. Projektet SHARE har 
många inslag som sammanfaller med 
det vi försöker åstadkomma”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hyresgästerna med råd och förklaringar 
om hur ventilation och uppvärmning av 
lägenheterna fungerar, var ett förslag 
som vårt projektteam BCEI ZRMK fick 
på ett forum i projektet SHARE.  
 
Dessa råd och riktlinjer är upplagda så 
att de kan följa med de individuellt 
utformade informationsfoldrarna som 
togs fram inom projektet SHARE, och 
stödja regelbunden kontakt mellan 
bostadsbolagen och hyresgästerna. 

 
Vi bestämde oss för att bara använda 
vissa grundläggande tekniska termer 
där det är nödvändigt, så att texten 
skulle bli tydlig och lätt att förstå för 
alla. Hyresgästerna ska uppmuntras att 
följa och reglera mikroklimatet i sina 
lägenheter genom att vi i foldrarna 
pekar på vilka fördelar som följer med 
en bättre värmekomfort och minskade 
kostnader för drift och underhåll.  
 
En förhoppning är att hyresgästerna 
kommer att bli än mer villiga att aktivt 
bidra till att lösa problemen när de 
förstår dem. 

Kontaktuppgifter  
Namn: Miha Tomsic 
Organisation: BCEI ZRMK, Slovenia 
Telefon: +386 1 2808 521 
E-post: miha.tomsic@gi-zrmk.si 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästan halva Estlands landyta täcks av 
skog. Många områden på landsbygden 
får sin uppvärmning från små 
närvärmesystem med olja som bränsle. 
 
Det lokala priset på olja producerad 
från oljeskiffer närapå fördubblades 
under 2005. Denna kraftiga prishöjning 
ledde till extremt höga uppvärmnings-
kostnader i relation till konsumenternas 
inkomster.  
 
De flesta invånarna i byar på landet är 
pensionärer som lever på inkomster 
under genomsnittet (huvudsakligen 
pension). De behöver hitta lämpliga 
lösningar för att inte riskera 
bränslebrist. 
 
Vanligtvis äger förbrukarna själva 
pannan, och beslut om uppvärmningen 
tas av majoriteten av ägarna. 
 

Ved som en 
lokal och 

förnyelsebar 
lösning på 

bränslebrist i 
Estland 

Med stöd av enkla kalkyler kunde det 
estniska energikontoret REC föreslå en 
möjlig väg för att hålla uppvärmnings-
kostnaderna under kontroll på en 
acceptabel nivå för förbrukarna. Nästa 
steg hängde på vilket beslut som skulle 
tas i lägenhetsinnehavarnas förening. 
 
De beslutade att köpa in ved för 
uppvärmningen motsvarande en 
uppskattad årsförbrukning. Inköp i stort 
parti reducerade priset med cirka 15 %. 
Eftersom veden levererades i 3-meters 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com
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Fördelar med ved som bränsle 
 
Uppvärmning med ved medför att 
konsumenterna stödjer den lokala 
ekonomin. Veden som behövs för att 
producera värme avverkas i närheten. 
  
Skogsägaren får vinsten och 
åtminstone en del av pengarna 
kommer att stanna och cirkulera i den 
lokala ekonomin. 
 
Med rätt hantering är ved ett förnyelse-
bart och jämförelsevis rent biobränsle 
med mindre negativ påverkan på miljön 
än fossila bränslen.  
 
Innehavarna av de 16 lägenheterna i 
det här fallet menar att de har sparat 
10 000 euro om året jämfört med om 
de hade använt olja. 
 
Pensionärerna i dessa lägenheter har 
en genomsnittlig månadsinkomst på 
200 euro, så för varje lägenhet sparas 
årligen motsvarande tre pensioner. 
 
Pannans drift sköts av personer som 
bor i området, vilket gör det möjligt att 
direkt påverka värmekvaliteten.  
 

längder fick de själva göra arbetet att 
kapa och klyva dem till lämplig storlek. 
Den färdiga veden lagrades i närheten 
av panncentralen.  
 
Varje lägenhetsinnehavare ansvarade 
för sin andel av veden, baserat på 
bostadens uppvärmda yta. De som av 
olika skäl var oförmögna att kapa och 
klyva veden själva kunde få hjälp via 
en intern tjänst. 
  
Tack vare en torr sommar hade man 
vid uppvärmningssäsongens början 
250 m³ ved färdig att elda. 
 

 
 Torr ved brinner effektivt Kontaktuppgifter  

 Namn: Aare Vabamägi 
 Organisation: REC Estonia 
 Telefon: +3725210530 
 E-post: aareva@estpak.ee 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

 

Kontaktuppgifter  
 Namn: Aare Vabamägi 
 Organisation: REC Estonia 
 Telefon: +3725210530 
 E-post: aareva@estpak.ee 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att elda med ved för att värma 
hemmen är vanligt i byar och på 
landsbygden i Estland. Många av 
invånarna är pensionärer som ofta har 
låga inkomster. Med stigande olje- och 
gaspriser är vedeldning ett sätt att 
minska värmenotan.  
 
Vedeldning är också en livsstil för 
många människor.  
 
 

 

 
Vedstaplar i 

Estland 

En klok husägare med vedeldning 
lagrar redan på försommaren ved för 
minst en eldningssäsong.  
 
Alla har tyvärr inte utrymmen där veden 
kan lagras på ett bra sätt. Dessutom 
måste veden först torkas utomhus.  
 
Efterfrågan på ved är stor, så allt som 
har tagits ut från skogen kommer förr 
eller senare att behövas. 
  
Låt vedträna ligga i en hög en tid innan 
de staplas. 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
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 Rund vedstapel steg för steg: 

 
 Se efter hur mycket ved som ska 

staplas och bestäm hur stor vedstapeln 
behöver vara.  
 

 Det underlättar om man markerar 
området på marken. Vedstapeln måste 
inte vara rund, oval går också bra!  
 

 Stapla glest i bottenlagret så blir det 
enklare att senare rätta till formen.  
 

 Stapla vedträna med barken nedåt. 
 

 Låt vedträna luta inåt – det är 
säkrare och stapeln ramlar inte isär. 
Om en del vedträn lutar utåt, lägg 
några tvärs över dem i nästa lager. 
 

 Viktigt är att vedstapelns diameter 
minskar när man bygger uppåt. 
 

  Man kan kasta in vedträn i mitten 
med barken nedåt och fylla igen 
stacken så jämnt som möjligt. 
 

 När man närmar sig toppen kan 
man efter hand börja låta vedträna luta 
utåt. 
 

 I översta lagret ska barken vändas 
uppåt, så att det blir ett tak som 
skyddar veden mot snö och regn. 
Toppen kan även täckas med något 
vattentätt material, men täck inte 
sidorna. 
 
 
 

 
Det är inte alltid så enkelt att göra en 
fristående vedtrave som man tänkt sig. 
Man kan behöva bygga den mot en 
vägg eller kila in pinnar för att 
stabilisera den vartefter den torkar. 
 
En praktisk och estetiskt tilltalande 
lösning är att bygga en rund vedstapel, 
med formen av en höstack. Det kan se 
svårt ut, men är faktiskt väldigt enkelt.  
 

 
 

Kontaktuppgifter  
Namn: Elmu Potter 
Organisation: REC in Estonia 
Telefon: +3725210530 
E-post: elmupotter@hot.ee 

 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att kunna förbättra isoleringen i sitt 
bostadsbestånd har det lokala bostads-
bolaget i Gloucestershire genom 
projektet SHARE fått hjälp att säkra 
drygt 2,1 miljoner kronor 
(235 000 euro) i finansiering från 
energileverantören Powergen (del av 
E.ON). 
 
Pengarna kommer att användas för att 
öka isoleringen på vinden i mer än 700 
hus som ägs av bostadsbolaget 
Fosseway i Cotswolds.  Samtidigt 
kartläggs behovet av andra energi-
effektiviseringsåtgärder i fastigheterna, 
som isolering av hålrum i väggar, 
tätning mot drag och energisnål 
belysning. 
 
Catrin Maby, projektledare för SHARE 
på energikontoret SWEA, sa att 
”Partnerskapet mellan Powergen och 
Fosseway, som främjas av SHARE, 

 
Bättre 

isolering av 
allmännyttiga 

bostäder, 
finansiering i 

Storbritannien

kommer att förbättra tillvaron för 
hundratals människor”. 
 
”Med isolering minskar behovet av 
värme för att få en bra komfort i 
bostaden”, fortsatte Catrin. 
 
De flesta av dessa fastigheter är inte 
anslutna till gasnätet. De använder 
istället ackumulerande elkaminer som 
värms under sju timmar med den låga 
nattaxan på el, Economy 7, och ger 
ifrån sig värmen under nästa dag. Med 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Energieffektiviseringsåtaganden i 
Storbritannien  
 
Powergens finansiering kom från  
Energy Efficiency Commitment, EEC.   
Leverantörer av gas och elektricitet är 
enligt EEC förpliktade gentemot 
regeringen att uppfylla vissa mål för att 
främja energieffektivisering. 
 
Minst hälften av energisparåtgärderna 
riktas till konsumenter med låga 
inkomster.  
 
EEC är utformat dels för att minska 
koldioxidutsläpp, dels för att minska 
antalet invånare som ligger i riskzonen 
för att drabbas av bränslebrist. 
 
Målet i nuvarande åtagande (EEC2,  
2005–2008) är att spara 130 TWh och 
Storbritanniens energileverantörer har 
redan använt miljontals euro till olika 
åtgärder. 
 
Regeringens nya åtagande CERT 
(2008-2011) har satt ännu högre mål 
för energileverantörerna. Det ger en 
möjlighet att hjälpa ännu mer utsatta 
hyresgäster i allmännyttiga bostäder att 
dra nytta av energieffektiviserings-
åtgärder I sina hem. 

extra isolering i husen minskar 
värmeförlusterna, vilket hjälper till att 
hålla en behaglig temperatur under 
längre tid. Ett viktigt resultat är att 
hyresgästerna sannolikt inte kommer 
att använda extra värmekällor under 
höglasttid när elen är dyrare, som de 
kan behöva göra om värmen inte skulle 
räcka till nästa kväll. Detta ger fördelar 
både i form av lägre elräkningar och 
minskade koldioxidutsläpp. 

 
 
Shirley Goodey, Key Account Manager 
på Powergen, sa att ”Projektet SHARE 
har varit en bidragande del i att säkra 
finansieringen av det här arbetet.  
Forumet ger en fantastisk möjlighet att 
samtala med både bostadsbolagens 
yrkesmän och invånarna och verkligen 
förstå deras behov. Vi har hjälpt 
Fosseway med finansiering, och vi har 
även hjälpt andra allmännyttiga 
bostadsföretag i området. Utan SHARE 
hade ingenting av detta varit möjligt”. 
 

Kontaktuppgifter  
Namn: Catrin Maby  
Organisation: Severn Wye Energy Agency 
Telefon: +44(0)1594 544360 
E-post: catrin@swea.co.uk 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nya isolerade varmvattenberedare med reglerutrustning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I North Tipperary ville man i samband 
med renovering av allmännyttiga 
bostäder även minska energiåtgången 
för uppvärmning och varmvatten.  
Grevskapets styrelse identifierade 40 
hus som byggts före 1980, som 
enstaka hus eller i mindre projekt, och 
inte har renoverats sedan de byggdes.  
 
Energikontoret i Tipperary (TEA) 
genomförde en förstudie i dessa hus 
för att beräkna deras nuvarande 
energibehov. Utifrån analysen 
identifierade TEA åtgärder som skulle 
kunna minska energilasten med 50 %.  
 
TEA sökte reda på finansiering som 
gick att få genom energimyndigheten 
Sustainable Energy Ireland’s program 
för att minska energibehovet i nya och 
befintliga byggnader, House of 
Tomorrow. Finansiering erhölls som 
täckte 50 % av kostnaderna för att 
förbättra energiprestanda.  

 Minskat 
energibehov i 
allmännyttiga 

bostäder i 
North 

Tipperary, 
Irland  

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Huvudförslagen för att förbättra 
energiprestanda är: 

• isolera vindar och väggarnas 
hålrum  

• installera fabriksisolerade varm-
vattenberedare med termostat 
och timer 

• gör om enkla fönster till 
tvåglasfönster 

• förbättra ventilationen genom att 
installera fläktutsug och 
ventilationsspringor. 

 
Man kan på ett enkelt sätt visa 
förbättringarna av husets värme-
prestanda med hjälp av termografi, 
där man tar värmebilder av utvalda 
hus före och efter förbättrings-
åtgärderna. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isolering av vinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmet Morgondagens hus 
 
Morgondagens hus (House of 
Tomorrow) är ett program för forskning, 
utveckling och demonstration som 
administreras av den irländska 
energimyndigheten SEI.  Fokus ligger 
på att stimulera att det blir utbrett att ha 
uthållig energi som övergripande 
perspektiv i sina rutiner för planering, 
konstruktion, specifikation och 
byggnation, både för nybyggande och 
renoveringar.   
 
Främsta syftet med att finansiera 
demonstrationsprojekt  är att skapa ett 
nationellt nätverk av exempel på hur 
man tillämpar uthållig energi som kan 
mångfaldigas.  
 
Målen för programmet är att nya hus 
ska ha energivärden som är minst 
40 % bättre än nuvarande 
byggstandard och att befintliga hus ska 
sänka sin energiförbrukning med minst 
40 %.  
 
Programmet har nu pågått i fem år och 
90 projekt som täcker 4 000 hem har 
godkänts. 
 
Forumet i SHARE hjälper till att 
identifiera möjligheter att förbättra nya 
och befintliga bostäder, och 
programmet Morgondagens hus bistår 
med att genomföra projekten.  

Kontaktuppgifter  
Namn:   Brendan Power 
Organisation: Tipperary Energy Agency 
Telefon:  052 43090 
E-post:   bpower@tea.ie 
 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 
 

Arbetet började i augusti 2006. TEA 
och grevskapets styrelse i North 
Tipperary kontrollerar arbetet som 
utförs, för att säkerställa att det 
uppfyller kraven. 
 
Initiativet kommer att visas på ett forum 
i SHARE som exempel på hur man kan 
minska bostäders energibehov 
samtidigt som de får en ökad komfort.   

Det är tänkt att projektet ska användas 
för att driva förbättringar gentemot den 
befintliga kommunala bostadssektorn. 
 

 
Värmebild av hus före förbättringsåtgärderna 
 
Genom vårt forum i SHARE kommer vi 
att söka efter andra möjligheter att 
kunna fortsätta att utföra liknande 
arbeten i det befintliga allmännyttiga 
bostadsbeståndet i North Tipperary.   
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att kunna identifiera vilka behov 
hyresgästerna i allmännyttiga bostads-
bolag har av energirådgivning och 
fortlöpande kunna anpassa sig till det 
inrättades ett forum i Remscheid inom 
projektet SHARE.   
 
Att medlemmarna aktivt deltar i forum 
är mycket viktigt när energirådgivning 
och energiutbildning ska riktas till olika 
målgrupper. 
 
Visst är informationsmaterial som 
broschyrer och foldrar en värdefull 
tillgång i kampanjer för att höja 
medvetenheten, men vårt forum visar 
på ett mer praktiskt sätt att närma sig 
frågorna som det mest effektiva. Vi 
enades om att det bästa sättet att nå 
fram till energimedvetenhet och 
minskad energiförbrukning är att ta 
med sig informationen rakt in i 
hyresgästernas vardagsrum. 
 
Vissa hushåll upplever ett hembesök 

Visningslägenhet för energisparande i 
Remscheid, Tyskland 

som påträngande. Med tanke på detta 
och för att bli tillgängliga även för ett 
bredare urval av invånarna inrättade 
bostadsbolaget GEWAG en 
visningslägenhet för att kunna ge 
praktisk utbildning och råd.   
 
Visningslägenheten används för att 
förklara och demonstrera uppvärmning 
och ventilation samt visa på bra och 
dåliga exempel. Där finns apparater 
och utrustningar som är energieffektiva 
– och inte energieffektiva. 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Inventarier (sponsrade av GEWAG): 
 
Tema: Energieffektiva 
hushållsapparater 
• energikostnadsmätare 
• grenuttag med strömbrytare 
• trådlös strömbrytare 
• golvlampa med transformator (ingen 
avstängningsknapp) 
• TV och video 
• HiFi-utrustning 
• PC, skärm, skrivare 
Tema: Matlagning och kylning 
• kylskåp 
• spis med två plattor, olika kastruller 
och grytor 
• vattenkokare 
• kaffebryggare 
• elmätare för standbyförbrukning 
Tema: Energisnål belysning 
• lågenergilampor i olika former och 
storlekar 
Tema: Värme och ventilation  
• gardiner 
• skåp 
• soffa  
• rökmaskin 
Tema: Kondens 
• luftfuktare till element 
• strukturtapeter: skum eller träflis  
• torkställning 
• handdukshängare 
• mätglas som rymmer 6 liter 
• hygrometer (luftfuktighetsmätare) 
Tema: Termostater 
• termostatventiler på elementen 

Fördelar med visningslägenheten: 
 Grupper med 6-12 hyresgäster 

kan få utbildning samtidigt. 
 Olika ämnen kan tas upp efter 

deltagarnas behov. 
 Sammankomster kan vara riktade, 

som speciella dagar enbart för 
turkiska kvinnor. 

 Alla deltagare får varsin 
informationsfolder från SHARE 
samt en digitaltermometer och en 
hygrometer (fuktmätare). 

Kommentarer från hyresgästerna: 
”När ni använde rökmaskinen för att 
visa hur snabbt fukten vädras ut när 
man öppnar fönstret fullt fick man 
verkligen en bild av vilket slöseri med 
värme det är att ha fönstret öppet hela 
dagen.” 
 
”Det är verkligen förfärligt att se att min 
dator och tvättmaskin förbrukar energi 
när de är avstängda. Bra att jag kan 
låna en mätare för att kolla 
standbyförbrukningen hemma.” 
 
”Jag visste verkligen inte att vår familj 
producerar 6 liter vatten om dagen 
bara genom att andas, svettas, laga 
mat och tvätta. När man ser 
vattenpelaren i mätglaset förstår man 
var våra mögliga väggar kommer från.” 

Kontaktuppgifter 
Namn: Petra Hackmann 
Organisation: B.&S.U. mbH 
Telefon: +49(0)221 37 77 686 
E-post: phackmann@bsu-koeln.de 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns många fördelar med 
individuell värmemätning i fastigheter 
med centralvärme eller fjärrvärme. Den 
viktigaste är att hyresgästernas 
medvetenhet om den egna 
energiförbrukningen ökar vilket för det 
mesta leder till minskad energi-
förbrukning.  
 
Erfarenheterna visar att energi-
förbrukningen för uppvärmning med 
individuell värmemätning minskar med 
10–20 % beroende på byggnadens 
skick. Besparingspotentialen är större i 
äldre hus byggda före 1980, än i nya 
hus som har relativt små 
uppvärmningsbehov. 
 
En annan fördel med individuell värme-
mätning är att hyresgästen själv får 
möjlighet att påverka sina egna 
kostnader. Energiförbrukningens 
storlek kan variera avsevärt mellan 

Individuell 
värmemätning 

minskar 
uppvärmnings-
behovet med  

10–20 % i 
Sverige 

 

olika lägenheter, och med individuell 
mätning betalar man inte för andra som 
slösar.   
 
I kund-leverantörsförhållandet är det 
viktigt att mätningarna sker korrekt och 
noggrant. Om hyresvärden fördelar 
kostnaderna på de enskilda hushållen 
gäller inte svensk lagstiftning om 
värmemätare, och det måste göras på 
ett sätt som accepteras av 
hyresgästerna. Hyresgästföreningen 
har en viktig roll att bevaka detta. 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Ekonomiska aspekter 
Enkla system för värmemätning kostar 
cirka 4000–6000 kronor per lägenhet, 
men om hyresgästerna ska kunna följa 
sin förbrukning på en display eller 
kunna reglera temperaturen via en 
manöverpanel blir kostnaderna 
betydligt högre, cirka 10 000–15 000 
kronor per lägenhet. 
 

  
 
Enligt studien Individuell värmemätning 
i flerbostadshus (Rapport EFFEKTIV 
2003:05) beror en lägenhets 
energibehov på olika faktorer, som 
önskad rumstemperatur, vädrings-
vanor, utomhusklimatet, byggnadens 
värmekaraktäristika, lägenhetens 
placering i byggnaden samt 
tillskottsvärme från elektriska apparater 
som används.  
 
Vidare är sambandet mellan 
rumstemperaturen och värme-
transporten mellan grannlägenheter 
mycket tydligt. Rättviseaspekten är 
förvisso viktig, men med bägge typerna 
av individuell värmemätning minskar 
den totala värmeförbrukningen med 
varje lägenhet där temperaturen sänks. 

 
Man kan mäta värmeförbrukning 
genom att antingen mäta den tillförda 
värmen (kWh) eller rumstemperaturen. 
 
Värmemätning innebär att man bara 
betalar för den värme som verkligen 
tillförs lägenheten. Metoden är väl 
etablerad i hela Europa. En nackdel är 
att metoden inte tar hänsyn till 

värmeflöden mellan lägenheter. Dessa 
värmeflöden kan vara ganska stora, 
och brister i byggnadsskalet kommer 
att påverka hyresgästen i stället för 
hyresvärden.  
 
Komfortmätning innebär att man 
mäter rumstemperaturen och fördelar 
energikostnaden baserat på den 
uppmätta temperaturen. Fördelen med 
komfortmätning är att hyresgästen 
betalar för sin faktiska värmekomfort 
och att värmekostnaden inte påverkas 
av storleken på värmeflödena mellan 
lägenheterna. Metoden kan dock 
medföra felaktigheter om någon vädrar 
ovanligt mycket.  

Kontaktuppgifter 
Namn: Lena Eckerberg 
Organisation: Energikontor Sydost 
Telefon: +46 491 880 70 
E-post: lena.eckerberg@energikontor-so.com 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av 
användning av informationen som finns i dokumentet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att mäta varmvattenförbrukningen i 
lägenheter har många fördelar. Den 
viktigaste är att hyresgästerna blir mer 
medvetna om sin varmvatten-
förbrukning vilket leder till att den 
minskar. Erfarenheterna för närvarande 
pekar på besparingar i storleks-
ordningen 15–30 %.  
 
Vid individuell vattenmätning installeras 
mätare på ingående vattenledningar till 
varje lägenhet, antingen enbart på 
varmvattenledningen eller på både 
varm- och kallvattenledningarna.  
 
Det blir dyrare om flera vattenledningar 
går in i lägenheten och därmed flera 
vattenmätare måste installeras.   
 
Individuell vattenmätning baseras 
normalt på vattenförbrukningen och 
kostnaden beräknas per kubikmeter. 
Det brukar fungera bra om alla 

Individuell 
varmvatten-

mätning 
minskar 

förbrukningen 
med 15–30 % i 

Sverige 

lägenheter har liknande förhållanden 
vad gäller avståndet inom lägenheterna 
till kranarna.  
 
Om så inte är fallet kan resultatet bli 
orättvis fördelning av kostnaderna – 
hyresgästerna på översta våningen kan 
behöva spola bort mycket vatten ur 
kranen innan det varma vattnet 
kommer och det vattnet som är kallt 
mäts också som varmvatten.  
 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Ekonomiska aspekter 
 
Investeringskostnaden vid installation 
av varmvattenmätare är drygt 1500 
kronor. Dessutom behövs ett system 
för överföring av mätarvärden. 
 
Om ett bostadsbolag tänker införa 
varmvattenmätning kan det vara 
lämpligt att även överväga 
värmemätning, eftersom samma 
plattform för kommunikation kan 
användas av bägge.  
 

 
 
Det är mycket viktigt att informera 
hyresgästerna om systemet för att få 
acceptans hos dem, både innan det 
införs och senare i processen. 
 
Om hyresgästerna regelbundet 
påminns om det kan förbrukningen av 
energi och vatten minskas avsevärt.  
 
Hyresgästföreningen kan spela en 
viktig roll när mätningen ska 
introduceras, och ett samarbete med 
dem rekommenderas. 

Ett annat sätt är att mäta både flöde 
och temperatur och bara debitera den 
vattenförbrukning som överstiger en 
viss temperaturnivå, men det är mer 
komplicerat och därigenom dyrare.  
 
Ett alternativ kan vara att kompensera 
för dålig varmvattencirkulation genom 
att förslagsvis sänka priset per 
kubikmeter. 
 

När det gäller fördelningen av 
kostnaderna är det både fasta och 
rörliga kostnader för varmvattnet som 
ska fördelas mellan lägenheterna. Den 
rörliga delen består huvudsakligen av 
uppvärmningen av vattnet och det är 
på den delen som det är viktigast att 
mäta den individuella förbrukningen.  
 
Man måste komma ihåg att en viss del 
av energiåtgången består av 
värmeförluster vid produktion och 
cirkulation av varmvatten samt 
handdukstorkar. Dessa förluster kan 
inkluderas i de fasta kostnaderna.   Kontaktuppgifter 

Namn: Lena Eckerberg 
Organisation: Energikontor Sydost 
Telefon: +46 491 880 70 
E-post: lena.eckerberg@energikontor-
so.com 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form 
av användning av informationen som finns i dokumentet.

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom ramen för projektet SHARE har 
Energikontoret i Severn Wye hjälpt det 
lokala allmännyttiga bostadsbolaget 
Gloucester City Homes att ta fram en 
lista på möjliga förbättringsåtgärder för 
centralvärmen. Allmännyttan i England, 
social housing, erbjuder bostäder för 
hushåll med låga inkomster upp till en 
viss gräns. 
 
Gloucester City Homes lägger 
miljontals Euro på att förbättra 
centralvärmen i huvuddelen av sitt 
bostadsbestånd om 3000 lägenheter.   
Detta görs för att uppfylla regeringens 
Rimlig bostadsstandard som innebär 
att alla offentligägda bostäder i 
Storbritannien ska vara säkra och ha 
bra komfort till år 2010. 
 
Experter från Energikontoret i Severn 
Wye gav förslag på ett antal åtgärder: 
 

• Lämplig dimensionering av 
värmesystemet efter 
tilläggsisolering av fastigheterna. 

• Lämpliga system för 
tappvarmvatten i olika slags 

 

Förbättringar av 
centralvärmen i 
allmännyttiga 

bostäder i 
England 

fastigheter (separat varmvatten-
beredare eller kombinerat med 
framställning av centralvärmen). 

• Styrsystem, med bland annat 
manöverpanel för central-
värmen, termostater och timers 
för att invånarna ska kunna 
tillgodose sina behov, samt för 
de äldre speciellt anpassade 
reglage. 

 
Med hjälp av dessa förslag kunde 
sedan listan på förbättringsåtgärder 
göras ännu bättre. Tack vare detta kan 
numera Gloucester City Homes 
erbjuda hyresgästerna uppvärmnings-
system som är enkla att hantera och 
som de har råd med.  

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Rimlig bostadsstandard 
 
Rimlig bostadsstandard inrättades av 
Storbritanniens regering år 2000.  
Målet är att alla bostäder i allmännyttan 
ska ha en rimlig bostadsstandard till år 
2010.  En rimlig bostadsstandard är att 
bostaden är ”tät mot väder och vind, 
varm och är utrustad med moderna 
bekvämligheter”. 
 
Fastigheterna ska vara säkra att bo i, 
rimligt reparerade, rimligt utrustade 
med moderna bekvämligheter samt 
erbjuda en rimlig värmekomfort. 
 
I praktiken innebär rimlig värmekomfort 
att fastigheterna har centralvärme-
system som kan regleras, samt att 
vinden eller hålrum i väggar isolerats.  I 
fastigheter som värms med 
ackumulerande elkaminer behövs 
isolering av både vind och hålrum i 
väggar. 
 
Allmännyttiga bostadsbolag kan få 
medel till att bekosta isolering av 
energileverantörer genom programmet 
om energieffektivisering, Energy 
Efficiency Commitment . 
 
Rimlig bostadsstandard har förbättrat 
bostäder och därmed tillvaron för 
miljontals människor i Storbritannien. 
 
 

Efter diskussioner i SHARE:s forum har 
Gloucester City Homes även lovat att 
installera tio vattenburna solvärme-
system. Om försöket med dessa tio 
faller väl ut kommer de sannolikt att 
följas av flera i framtiden. 

”De erfarenheter vi gjort och läxor vi 
lärt oss kommer att prägla våra 
framtida förbättringsplaner för 
bostadsbeståndet. Vi kommer också att 
dela med oss till andra allmännyttiga 
bostadsbolag i SHARE:s  forum.  Detta 
har varit en av de största vinsterna 
med att delta i forumet, att alla 
allmännyttiga bostadsbolag i 
Gloucestershire har kunnat dra nytta av 
att dela kunskap och erfarenheter på 
olika områden. Detta har inspirerat oss 
att engagera oss mer för hållbar 
energi”, säger John Mann, chef för 
Asset Management & Regeneration 
Gloucester City Homes. 
 
I forum har vi även undersökt andra 
förnyelsebara energikällor, som jord- 
och bergvärmepumpar.  
 
För de anställda har vi dels ordnat 
utbildningstillfällen om förnyelsebara 
energikällor, dels gjort en kortfattad 
sammanställning av tillgängliga 
finansieringsmöjligheter. 

Kontaktuppgifter 
Namn: Catrin Maby 
Organisation: Severn Wye Energy Agency 
Telefon: +44(0)1594 544360 
E-post: mike@swea.co.uk 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 
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Att hjälpa familjer i Haute-Savoie som 
har problem med att klara av sina 
energiräkningar är målet med 
energiambassadörernas handlingsplan. 
Programmet finansieras av den 
folkvalda församlingen i departementet 
Haute-Savoie och ansluter nära till 
målen för programmet SHARE.  
 
Aktiviteterna riktas dels direkt till utsatta 
hushåll och dels till yrkesutövare som 
kommer i kontakt med dem. Dessa 
yrkesutövare erbjuds hjälp genom 
följande tjänster:                                       
 

- Utbildning om energi och 
bostäder för socialarbetare, 
både färdiga och under 
utbildning. 

 
- En telefontjänst för att besvara 

alla frågor som gäller energi och 
vatten för yrkesutövare och 
frivilligarbetare som kommer i 
kontakt med personer i 
svårigheter.  

 
 

Socialarbetare 
och energi-

rådgivning i 
Frankrike 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
 

 

- En skriftlig vägledning 
(”Myrans handbok”) som tas 
fram och sprids och kan hjälpa 
socialvårdens folk och 
volontärer hur de kan stödja 
personer som har problem 
med energiförbrukning och 
energiräkningar. 

 
Handboken hjälper social-
arbetarna att kartlägga 
problem och föreslå åtgärder. 
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Kontaktuppgifter 
Namn: Lepage Loïc 
Organisation: Prioriterre 
Telefon: +44(0) 4 50 67 17 54 
E-post: loic.lepage@prioriterre.org 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 
 

 
Vad socialarbetarna kan göra med 
obetalda energiräkningar 
 
Det är socialarbetarna som på 
hushållens begäran ansöker om 
ekonomiskt stöd för obetalda energi-
räkningar. I de flesta fall skickas 
ansökan till departementets folkvalda 
församling, Conseil General, som 
förvaltar den lokala energifonden.  
 
Ansökningar om stöd som understiger 
300€ (knappt 3000 kronor) behandlas 
en i taget vartefter de kommer in. 
 
Komplicerade fall samt fall där det 
begärda stödet överstiger 300€ tas upp 
i en nämnd en gång i månaden.  
 
I nämnden bestäms om man ska få 
stöd samt till vilket belopp. 
Energiambassadören och energi-
leverantörerna deltar i nämndens 
möten. 
 
När nämnden upptäcker en hög energi-
förbrukning eller när socialarbetare 
rapporterar energirelaterade problem 
erbjuds familjen ett besök av 
energiambassadören.  
 
Socialarbetare kan även ringa direkt till 
energiambassadören med frågor kring 
vatten och energi, eller så kan de 
hänvisa familjen till energi-
ambassadören för rådgivning. 

”För att kunna arbeta med familjer 
kring deras energiförbrukning och hur 
de hanterar kostnaden för den är det 
nödvändigt att ha ett helhets-
perspektiv på hushållsbudgeten.  
 
Socialarbetare är de som först 
kommer i kontakt med utsatta familjer 
och kan upptäcka problem med 
energiförbrukning. Utan detta 
samarbete skulle vi bara få kontakt 
med personer som inte kan betala, 
vilket skulle vara en begränsning. En 
del familjer stänger av värmen bara 
för att kunna betala räkningen. Andra 
skär ner på andra utgifter, exempelvis 
mat, för att kunna betala räkningarna. 
Det är verkligen viktigt att hjälpa 
dem”, förklarar energiambassadören 
Guénaëlle CARTON och understryker 
hur viktigt det här samarbetet med 
socialarbetarna är. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celje är med sina 50 000 invånare den 
tredje största staden i Slovenien. Det 
icke vinstdrivande bostadsbolaget 
Nepremicnine Celje d.o.o. ägs av 
kommunen och har sitt juridiska 
ursprung i den tidigare kommunala 
bostadsfonden i Celje. 
 
Bostadsbolaget äger för närvarande 
2300 lägenheter, mest i flerbostadshus, 
vilket motsvarar drygt 10 % av 
lägenhetsbeståndet i området. 
Lägenheterna är en speciell form av 
allmännytta, social housing, som inte 
ska ge vinst utan erbjuda boende även 
för personer med låga inkomster. 
Bolaget sköter även drift och 
förvaltning för lägenheterna de äger. 
 
Efter att ha fått många klagomål från 
hyresgästerna om problem med 
kondens på ytor samt mögeltillväxt i 
hörn och på väggar gjorde bolaget en 

Att ta itu med 
kondens och 

mögel i 
allmännyttiga 

bostäder i 
Celje, 

Slovenien 

plan för besiktning. ”Efter att vi har 
diskuterat detta på forum i SHARE kom 
vi fram till att inom ramen för detta 
projekt utse experter från Bygg- och 
Ingenjörsinstitutet ZRMK som skulle 
utföra besiktningarna, bland annat med 
värmekamera, och övervakning av 
mikroklimatet i de enskilda 
lägenheterna. Vi har kunnat identifiera 
problemen och planera lämpliga 
lösningar”, berättar herr Janko Arnus, 
chef för underhåll och investeringar.  
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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 Vanliga problem i lägenheter i 
allmännyttiga bostadsbolag 
 
 
 
 
 
 
Om kostnader fördelas efter golvyta 
och antal boende ”döljs” energislöseri i 
vissa lägenheter och betalas av alla. 
På så vis känner inte de hyresgäster 
som slösar med energi av följderna av 
sitt beteende. De kanske inte ens är 
medvetna om problemet. 
 
Om kostnaderna i stället fördelas efter 
avläsning av individuella mätare – 
verklig individuell förbrukning – 
försöker hyresgästerna ofta minska 
räkningarna genom att vara 
sparsamma med värme och ventilation. 
 
Det leder helt klart ofta till en sämre 
värmekomfort i lägenheten, och följden 
kan bli problem med kondens på ytor 
och mögeltillväxt, som sedan skylls på 
fastighetsägaren (eller indirekt på 
arkitekten eller byggbolaget). Det 
påverkar även behovet av reparation 
och underhåll. Utgifter för detta betalas 
av ägarna – i detta fall kommuner och 
icke-vinstdrivande bostadsbolag. 
 
 
 
 
 

Det var intressant att notera att 
klagomålen kom från hyresgäster i 
både nya och äldre byggnader, 
renoverade såväl som icke renoverade. 
 
En annan viktig observation var att det 
bara var några lägenheter i varje 
byggnad som var påverkade. Under 
besiktningarna blev det tydligt att det – 

bortsett från smärre problem med 
själva byggnaden – huvudsakligen 
handlade om beteendet hos de 
boende, speciellt behovet av lämplig 
och regelbunden ventilation samt 
uppvärmning av lägenheterna. 
 
Herr Mitja Dvornik, bolagets 
underhållschef, slog utifrån detta fast 
vikten av mer utbildning och 
information till hyresgästerna, och 
tillade: 
 
 ”Vi vill att våra hyresgäster ska bo i en 
hälsosam och ändamålsenlig miljö, 
men de behöver också bli medvetna 
om hur viktigt deras beteende är. Men 
att minska kondens och mögeltillväxt 
sänker våra underhållskostnader och 
är bra för alla i längden.”  

Kontaktuppgifter 
Namn: Miha Tomsic 
Organisation: BCEI ZRMK, Slovenia 
Telefon: +386 1 2808 521 
E-post: miha.tomsic@gi-zrmk.si 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estland ligger i norra Europa. Det har 
mer än 4200 graddagar per år och i 
vissa områden är kraven för byggnader 
att de klarar temperaturer ner till -24oC.  
 

 
 
Under Sovjettiden var byggnormer och 
kvalitetskrav långt ifrån energieffektiva, 
eftersom energipriserna var väldigt 
låga, ibland betalade man inte alls för 
energin. 
 
Det normala U-värdet för ytterväggar 
var 1,0 W/m²K). Idag rekommenderas 
att man har ett U-värde under 0,3. 
 
I många fall är tilläggsisolering av 
byggnaderna enda sättet att få ett bra 
inomhusklimat, och det finns inget 
annat sätt att effektivt hantera 
köldbryggor. 

Isolering av 
flerbostadshus 

i Estland 

Med 100 mm tilläggsisolering kan man 
spara cirka 50 kWh/m² isolerad yta om 
året och har man dessutom 
termostatventiler kan man spara ännu 
mer. 
 
I Tallinn på adressen Sütiste str 45 har 
man fått ner värmeförbrukningen per 
uppvärmd yta till 100 kWh/m² efter att 
man isolerat och installerat 
termostatventiler. För en äldre byggnad 
innebär det att man nästan uppnår 
klass A i energicertifikaten. 
 
Under 2005 steg de lokala priserna på 
olja från oljeskiffer med mer än 100 %.  
Så stora prisökningar på bränsle ger 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Innan man tilläggsisolerar 
rekommenderas att man gör en 
energibesiktning för att identifiera var 
byggnadens energiförluster är störst 
samt vilka slags energisparåtgärder 
som blir mest effektiva. 
 
I komplicerade byggnader kan 
fotografering med värmekamera vara 
till god hjälp för att ge bra råd om 
åtgärder för energieffektivisering och 
för att planera hur byggnader ska 
renoveras när syftet är 
energibesparingar. 
 

 
 
Bilden från värmekameran nedan visar 
temperaturen på ytan. 
 

svårigheter på kort sikt, men de ökar 
det ekonomiska värdet och minskar 
avskrivningstiden på utgifter för 
tilläggsisolering. 
 
Genom tilläggsisoleringen har även 
värdet på byggnaden ökat, eftersom 
husen i samband med den har fått en 
ny och ljusare exteriör. 

 
Energieffektivitet i bostadsbeståndet är 
ett primärt mål i de flesta av EU:s 
medlemsstater. 

Kontaktuppgifter 
Namn: Aare Vabamägi 
Organisation: Regional Energy Centres, 
Estonia, 
Telefon: +372 52 10 530 
E-post: aareva@estpak.ee 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiförbrukningen blir 60 % lägre än 
nuvarande byggstandard i ett unikt 
projekt med utveckling av allmännyttiga 
bostäder, som på Irland är speciellt 
riktade till de hushåll som inte har råd 
att själva köpa sin bostad. Husen i 
Baile Glas har dels utformats efter 
riktlinjer för passiv solenergi, dels för 
att passa in i den befintliga 
bebyggelsen i Lombardstown.  
 
Husen ska vara vända mot söder och 
ha övervägande delen av glasytorna 
mot söder.  
 
För att maximalt utnyttja den passiva 
uppvärmningen är sydfasaden täckt av 
glas så att en vinterträdgård skapas 
utanför husens bägge våningar. Ytan 
fångar upp värme motsvarande 
huvuddelen av husets värmebehov och 
värmer bostadsutrymmena som ligger i 
husets södra del.  
 
Rum som man vistas mindre i, som 
badrum, kök och förråd samt ekonomi-
utrymmen ligger i husets norra del. 

Hållbar 
allmännytta i 

Lombardstown, 
Cork på Irland 

 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Annat som är utmärkande för husen är: 
 

• luftvärmepumpar som ger 
tilläggsvärme under vintern  

• extraisolerad byggkonstruktion 
som ger U-värden 60 % lägre än 
byggstandarden 

• husen byggs i huslängor av 
radhustyp vilket minskar energi-
förlusterna 

• husen har konstruerats med så 
lite ytterväggar som möjligt för 
att minska värmeförlusterna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visionen för Baile Glas, 
hållbara hus i allmännyttan 
 
Detta unika projekt som är till väldigt 
stor nytta för norra delen av Cork 
initierades av Blackwater Resource 
Development, det offentligägda 
utvecklingsbolaget i Cork.  
 
Genom att utveckla en fungerande, 
hållbar bebyggelse får dalgången kring 
floden Blackwater anseende som 
särskilt framstående på miljöområdet. 
 
Byggandet av tolv bostäder kan 
användas som exempel vid utbildning i 
hållbara byggtekniker för lokala 
myndigheter, branschfolk och 
leverantörer av tjänster. Det främjar 
liknande byggen hos privata och 
allmännyttiga företag i Norra Cork samt 
på resten av Irland. 
 
Husens invånare får fördelarna att bo i 
hälsosamma bostäder med bästa 
miljöstandard samt lägre räkningar för 
energi, vatten och sophämtning. 
 
För att stimulera idéer om hållbart 
byggande i Tipperary togs en 
presentation om utvecklingen av Baile 
Glas fram av forum i SHARE 
tillsammans med dem som arbetat 
med projektet, arkitekten och 
Blackwater Resource Development.. 
  

Kontaktuppgifter 
Namn:   Brendan Power 
Organisation: Tipperary Energy Agency 
Telefon:  052 43090 
E-post:   bpower@tea.ie 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

Att installera system för alternativa 
energikällor innebär en investering när 
bostäderna byggs.  
 
Den totala kapitalkostnaden för Baile 
Glas med dess lågenergidesign är 
uppskattningsvis 9,5 % högre än 
kapitalkostnaden för byggen med 
jämförbar storlek och läge enligt 
grevskapets styrelse i Cork.  
 
Dessa högre investeringskostnader 
kan avräknas från energibesparingarna 
som husen kommer att ge. 
 

Forum i SHARE kommer att ta upp och 
medverka i diskussioner om att 
genomföra liknande initiativ på lämpliga 
platser i Tipperary.  
 
Man kommer också att titta på hur man 
kan bygga framtida allmännyttiga 
bostäder så att de utnyttjar passiv 
solvärme.  
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Under de senaste femton åren har ett 
antal offentliga initiativ tagits i Frankrike 
för att hjälpa familjer med problem att 
betala sina energiräkningar.  
 
Lagen om nivån på minimilöner (på 
franska RMI) från 29 juli 1992 skapade 
ett nationellt system för ekonomiskt 
bistånd och prevention, och utgör 
bakgrunden till bestämmelser om stöd 
till hushåll som inte kan betala sina 
energiräkningar.  
 
Lagen kompletterades med en lag från 
29 juli 1998 om social exkludering som 
gjorde det möjligt att bistå med hjälp till 
hushåll med svårigheter att betala sina 
räkningar för energi, vatten och telefon. 
 
Detta system integrerades senare i en 
solidaritetsfond för boende (HSE) och 
decentraliserades till departementens 
administrationer.   
 
I departementet Haute-Savoie sker nu 

Lokal energifond 
i Frankrike 

en överenskommelse om fonden 
mellan den lokala administrationen, 
den tidigare dominerande franska 
elleverantören EDF och dito 
gasleverantören Gaz de France. 
  
Fonden riktar sig till alla hushåll som 
har kontrakt för el eller gas och har 
svårigheter med att betala sina el- och 
gasräkningar för bostaden beroende på 
att de hamnat i en bekymmersam 
situation.  
 
 
 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Kontaktuppgifter 
Namn: Lepage Loïc 
Organisation: Prioriterre 
Telefon: +44(0) 4 50 67 17 54 
E-post: loic.lepage@prioriterre.org 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av 
användning av informationen som finns i dokumentet. 

 
Att ansöka hos fonden, steg för steg 
 
1- Innan man kan ansöka om stöd hos 

solidaritetsfonden för boende måste 
hushållet som söker bistånd 
kontakta energileverantören och 
försöka hitta en uppgörelse i godo 
för att betala skulden. I de fall där 
detta verkar helt eller delvis omöjligt 
får de som ska ansöka en blankett 
av leverantören där de kan fylla i 
fakta om skulden Blanketten 
skickas sedan till en socialarbetare 
som förberedande upplysningar 
inför ansökan om ekonomiskt 
bistånd.  

 
2- Med blanketten som underlag kan 

de sökande nu prata med en 
socialarbetare som kan bedöma 
situationen och avgöra om de kan 
vara berättigade till ekonomiskt 
stöd.  

 
3- Socialarbetaren skickar ansökan 

om bistånd från solidaritetsfonden 
till preventionsenheten vid 
avdelningen för prevention och 
social utveckling. 

 
4- Socialarbetaren skickar ett fax till 

energileverantören för att meddela 
att en förfrågan har skickats samt 
för att redogöra för status angående 
energileveranser. 

 
5- Förfrågan måste innehålla ifyllda 

blanketter och dokument som 
styrker den sökandes situation 
(bland annat identitet, att den 
sökande är berättigad till hjälp, 
räkningen, fakta om förbrukningen). 

Man kan få ekonomisk hjälp helt eller 
delvis. Varje person kan få bidrag en 
gång om året med maximalt cirka 
7500 kronor (800 Euro). 
 
Kriterier att ta hänsyn till vid bedömning 
av biståndet är hushållets ekonomiska 
resurser samt hur stor andel av 
hushållets totala inkomster som 
energiräkningen utgör.  
 
”I regionen Haute-Savoie ser vi nu inte 
bara en konstant ökning av antalet 
ansökningar om ekonomiskt bistånd till 
obetalda energiräkningar utan också 
en ökning av antalet ansökningar som 
tillstyrks.  
 
I nuläget, med stigande energipriser 
och hyreshöjningar, kommer 
situationen att fortsätta utvecklas i 
samma riktning”, säger Anne-Sophie 
Masure, projektledare för SHARE i 
Frankrike. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värme, ventilation och kondens – 
utbildning i hyresgästernas hem  
Att värme, ventilation och kondens är 
några av de områden som hamnar 
högst på listan över hyresgästernas 
intresse för energifrågor visade sig 
både vid möten i SHARE:s forum och 
informationsträffar för hyresgästerna. 
 

 

 
 

 
Att förebygga kondens och mögel 

i Remscheid, Tyskland 

Forum och styrgruppen beslutade 
därför att dra igång ett program med 
hembesök. De utfördes gemensamt av 
kommunens hälsoskyddsnämnd, en 
oberoende arkitekt, en byggnadsexpert 
från bostadsbolaget samt energi-
konsulten B.&S.U.  
Varje rådgivningsbesök tog ungefär en 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Att förhindra mögel 
Vattenånga (fukt) absorberas och hålls 
kvar i luften till en viss gräns. Varm luft kan 
innehålla mer fukt än kall luft. Om luft, som 
är mättad med fukt, kyls ner (som den gör 
vid en kall vägg) kondenserar vattnet på 
den kalla ytan. 

Fuktiga väggar i anslutning till organiska 
material som tapeter, lim och vävnader, är 
en perfekt grogrund för mögel. Vid 
gynnsamma förhållanden för mögel bildas 
små svarta eller gråvita prickar. Mögel 
fortplantas med små sporer som finns i 
luften och kan spridas ut i bostaden. 
Eftersom mögelsporer kan skapa 
hälsoproblem, måste mögel avlägsnas så 
fort det är möjligt. 

Mögel kan bara växa på väggar om det 
finns tillräckligt med fukt under en längre 
tid. 

Många är omedvetna om att det i alla 
hushåll bildas mycket vattenånga som tas 
upp av luften. 
Fukt per dag Volym 

Människor 1,0 – 1,5 liter 

Matlagning 0,5 – 1,5 liter 

Dusch, bad 0,5 – 1,0 liter 

Tvätt (4,5 kilo)  

centrifugerad 1,0 – 1,5 liter 

droppande 2,0 – 3,5 liter 

Inomhusväxter 0,5 – 1,0 liter 
 
Att regelbundet öppna fönstret fullt 
under 3-5 minuter hjälper till att driva ut 
fukten ur rummet. Speciellt på vintern 
kan fönster som ständigt står på glänt 
bidra till högre energiräkningar utan att 
fördenskull ventilationen är bra! 

timme och gick till på följande sätt:  
a) Hyresgästerna förklarade sina huvudproblem. 
b) Lägenheten besiktigades och man sökte efter 

problem med kondens som var synliga eller 
kunde upptäckas med näsan. 

c) Med hjälp av hygrometer mättes kondens på 
väggarna för att hitta kondensproblem som 
var osynliga. 

d) Resultaten analyserades dels med tanke på 
fel i byggnadens konstruktion, dels med tanke 
på användarbeteendet. 

e) Hyresgästerna fick råd om uppvärmning och 
ventilation av hälsoskyddsnämndens 
representant och arkitekten. 

f) Bostadsbolagets byggnadsexpert skrev i 
förekommande fall upp problem i 
konstruktionen som måste åtgärdas.  

g) Hyresgästerna fick möjlighet att ställa fler 
frågor. De fick även besvara frågan om de 
tycker att de har fått användbara råd. 

 

Utvärderingen visar att 100 % av de 
hyresgäster som fått rådgivning tyckte att de 
hade nytta av råden. I första fasen har 43 
hushåll dragit nytta av den oberoende 
personliga rådgivningen om att förebygga 
kondens och mögel, och programmet fortsätter. 
Följande aspekter visade sig vara viktiga för 
hyresgästerna: 

• Att råden var objektiva och oberoende 

• Att hyresvärdens personal inte la sig i, 
men noterade de problem som kunde 
avhjälpas omedelbart.   

Kontaktuppgifter 
Namn: Petra Hackmann 
Organisation: B.&S.U. mbH 
Telefon: +49(0)221 37 77 686 
E-post: phackmann@bsu-koeln.de 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flertalet lägenheter har idag egna 
elmätare och varje hyresgäst betalar 
en fast abonnemangsavgift samt 
förbrukningskostnaden till sitt elbolag. 
Med det här systemet blir elen väldigt 
dyr för hyresgäster.  
 
Ett alternativ kan vara att slå ihop alla 
abonnemangsavgifter till en enda för 
hela fastigheten och sedan installera 
undermätare i varje lägenhet. På så vis 
hålls hyresgästernas fasta kostnader 
nere, men den enskilda hyresgästen 
kan inte själv välja leverantör och 
bostadsbolagen får mer administration 
med att ta betalt för elen. De får även 
ett utökat betalningsansvar eftersom 
hyresgäster som tvistar om att betala 
hyran även har skuld till elbolaget. 
 
Fördelen är att den totala elkostnaden 
blir lägre för hyresgästerna. 
Hyresgästerna kanske inte ser det som 

El inräknad i 
hyran – ett 

sätt att minska 
de fasta 

elkostnaderna 
för svenska 
hyresgäster 

en nackdel att inte kunna välja 
elleverantör, åtminstone så länge som 
de får ett bra elpris eftersom det blir ett 
val mindre att besluta om. 
Bostadsbolaget blir en stor elkund och 
har då möjlighet att förhandla fram 
bättre elpriser.   
  
Det allmännyttiga bostadsbolaget 
Allbohus var för sex år sedan bland de 
första att starta projektet El i hyran. 
Hyresgästerna betalar precis som 
tidigare för sin verkliga förbrukning men 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 

Fallstudie 19 

 



 
 

 

 

Ekonomiska aspekter  
• Fasta kostnader minskas genom 

att endast en fast avgift för 
huvudmätaren betalas.  

• Hyresgästerna kan inte välja 
elleverantör, men eftersom de 
får lägre elpris ska de inte 
förlora på förändringen. 

• Bostadsbolaget blir en stor 
elkund som kan förhandla till sig 
bättre priser. 

• Hyresgästerna slipper de 
komplicerade elräkningarna.  

• Bostadsbolaget tar på sig lite 
extra ansvar för mätaravläsning 
samt för följder av tvister, och de 
får lite mer administration. 

• Det behövs en fullmakt från 
varje hyresgäst för att införa 
systemet, så om hyresgästerna 
inte vill ha förändringen går den 
inte att genomföra. Hittills har 
den dock genomförts i flertalet 
fastigheter. 

• Energibolagen ifrågasätter 
förändringen, de förlorar 
inkomster från fasta avgifter.  

 
Allbohus debiterar för närvarande 
hyresgästerna för en uppskattad 
förbrukning. En gång om året läses 
mätarna av och de får tillbaka om de 
betalat för mycket alternativt debiteras 
om de betalat för lite. I framtiden 
kommer energibolagen att debitera 
kunden (här bostadsbolaget) för verklig 
förbrukning medan bostadsbolaget kan 
fortsätta att använda uppskattningar 
när de tar betalt. 

den läggs till hyran och betalas till 
bostadsbolaget i stället för till 
energibolaget.  
 
I fallet Allbohus köptes lägenheternas 
elmätare ut för en symbolisk summa 
eftersom elbolaget ändå hade behövt 
byta dem under de närmaste åren. 
Numera går all el till fastigheten genom 
en huvudmätare och övriga mätare 
fungerar som undermätare. 
  

 
I kund–leverantörsförhållandet är det 
viktigt att mätningarna sker korrekt och 
noggrant. Svensk lagstiftning om 
mätare kan inte tillämpas i 
flerbostadshus i de fall hyresvärden 
fördelar kostnaderna mellan de 
enskilda hushållen, så man får komma 
fram till ett sätt att göra det så att det 
accepteras av hyresgästerna. 
Hyresgästföreningen spelar en viktig 
roll i denna process.     

Kontaktuppgifter 
Namn: Lena Eckerberg 
Organisation: Energikontor Sydost 
Telefon: +46 491 880 70 
E-post: lena.eckerberg@energikontor-so.com 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av 
användning av informationen som finns i dokumentet. 
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En lokal arbetsgupp bildades inom 
ramen för programmet SHARE. Den 
identifierade utsatta familjers behov av 
hjälp för att kunna förstå elräkningarna, 
och tog fram en schablon som kunde 
användas vid rådgivning med detta 
ändamål.  
 
Schablonen består av en ficka som 
räkningen kan skjutas in i. Fönster är 
utskurna så att den viktiga 
informationen framhävs och den 
kompletteras med förklaringar. 
 
Målet är att hjälpa familjerna att skilja 
ut den användbara informationen så att 
de kan bevaka sin årskonsumtion och 
få ett bättre utgångsläge för att hålla 
ordning på sina utgifter för energi. 

Schablon till god 
hjälp för att tyda 

elräkningen i 
Frankrike 

 
Räkningsschablonen finansierades av 
EDF (den dominerande elleverantören i 
Frankrike) och trycktes i 1000 
exemplar. Den kommer att distribueras: 
 

• direkt till familjer med problem   
 
• genom socialarbetare, som 

hjälpmedel för att ge klienterna 
råd och stöd   

 
• genom energiambassadörerna, 

som enklare kan analysera 
förbrukningen via telefon när 
familjen som behöver hjälp först 
fått en schablon skickad till sig. 
 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Loïc Lepage, projektledare för SHARE i 
Frankrike, berättar:  
 
”Erfarenheterna av att använda 
schablonen för elräkningen kommer att 
föras vidare till andra franska 
organisationer som är intresserade av 
energifrågor för utsatta hushåll.  
 
Vi hoppas att detta uppmuntrar alla att 
sprida resultaten från programmet 
SHARE, och att det kan uppmuntra 
andra att använda detta verktyg även 
utanför departementet Haute-Savoie”. 
 
Diskussioner pågår för att skapa ett 
liknande verktyg tillsammans med 
Frankrikes största gasleverantör, GDF.  
Den lokala arbetsgruppen hoppas att 
ett sådant här tillvägagångssätt kan bli 
standard för energileverantörer i 
Frankrike. 
 
 Kontaktuppgifter 

Namn: Lepage Loïc 
Organisation: Prioriterre 
Telefon: +44(0) 4 50 67 17 54 
E-post: loic.lepage@prioriterre.org 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 

Franska elräkningar – 
sammanhanget 

 
Tills helt nyligen har allmänheten i 
Frankrike endast haft tillgång till en 
enda el- och gasleverantör (EDF-
GDF). Efter avregleringen av 
elmarknaden (1 juli 2007) kan nya 
leverantörer erbjuda sina tjänster till 
privatpersoner.  
 
Inför avregleringen delades EDF-GDF 
upp i två skilda bolag: EDF och GDF. 
Tidigare fick kunderna en enda räkning 
för både el och gas, men från och med 
slutet av 2006 får de två olika 
räkningar.  
 
Genom att nya leverantörer tillkommer 
kommer det snart att finnas lika många 
utseenden på räkningen som det finns 
energileverantörer. Detta kan komma 
att öka familjernas svårigheter att 
förstå sina räkningar och skapa 
förvirring bland konsumenterna.  
 
På EU-nivå bestäms miniminivån för 
innehållet i elavtal och elräkningar som 
varje elleverantör inom EU måste följa 
av annex A i direktivet från 26 juni 
2003 om gemensamma regler på 
elmarknaden för hushåll. För att kunna 
tillämpas ska direktivet införlivas i 
fransk nationell lagstiftning. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom nationella energisparkampanjer 
som Power of One (Gör en sak idag!) 
har familjer minskat sin elförbrukning 
med 10 till 20 % vilket sparar stora 
belopp, 2000–3000 kronor om året. 
Motsvarande kostnader ska även 
kunna sparas av personer som bor i 
social housing, allmännyttan på Irland 
för hushåll som inte har råd att köpa sin 
bostad.  
 
För att göra hyresgästerna mer 
medvetna om energifrågor har ett 
energipaket för hemmet tagits fram av 
Energikontoret i Tipperary. De får 
paketet som en del av utbildningen 
innan de får bli hyresgäster i dessa 
sociala bostäder. 
 
Innan utbildningen togs fram som en 
del av projektet SHARE identifierades 
de viktigaste problemområdena: 

• att hantera värmesystemet på 
bästa sätt (speciellt elpatronen) 

• att förstå elräkningen 
• att få kunskap om varför det är 

viktigt att stänga av apparater 
• att förstå hur man hanterar 

värme, varmvatten och hushålls-
apparater så att elförbrukningen 
minskar. 

 Energipaket 
till utbildning 

av blivande 
hyresgäster på 

Irland 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Kostnaden för energi är hög för 
hyresgäster och kan utgöra en 
betydande del av deras inkomst.  
 
Att öka medvetenheten redan från 
deras första dag som hyresgäster och 
hjälpa dem att förstå hur de kan spara 
energi kan göra en verklig skillnad för 
deras liv och förbättra komforten 
samtidigt som de har råd med den 
energi som behövs i hemmet. Detta 
hjälper till att dämpa risken för 
bränslebrist på grund av fattigdom.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter  
Namn:   Brendan Power 
Organisation: Tipperary Energy Agency 
Telefon:  052 43090 
E-post:   bpower@tea.ie 
 
 

 
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta 
dokument. Det företräder inte Europeiska gemenskapens 
åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i dokumentet. 
 

Paketet kommer att innehålla följande: 
• En broschyr med många tips om 

hur man kan spara energi i 
hemmet. 

• En broschyr om elförbrukning i 
hemmet och en översikt över 
hur elräkningarna ser ut. 

• Ett termometerkort som kan 
användas som vägledning för att 
reglera temperaturen.   

 

 
Termometerkort 
 
Paketen görs i ordning och 
tillhandahålls av Energikontoret i 
Tipperary. 
 
På allt informationsmaterial finns 
kontaktuppgifter till energikontoret i 
Tipperary, som erbjuder gratis 
rådgivning och information om energi 
till hyresgäster och myndigheter som 
arbetar med bostadsfrågor.  
 
 
 
 

Utbildning – blivande hyresgäster 
Nya hyresgäster som ska flytta in i 
allmännyttan på Irland genomgår först 
en utbildning där de får information om 
sin bostad. För närvarande tar den inte 
upp någonting alls om 
energiförbrukning och vad man kan 
göra i hemmet för att minska 
energiräkningarna.  
 
Denna brist har identifierats genom 
kontakter med hyresgästgrupper och 
vid mötena med SHARE:s forum, och 
man har kommit överens om att 
hyresgästerna bör få energiutbildning.  
 
Ett av förslagen var att arbeta i ett 
program tillsammans med grevskapets 
styrelse i södra Tipperary och ge 
hyresgästerna ett energipaket för 
hemmet innan de flyttar in. När de har 
flyttat in och bekantat sig med 
uppvärmningssystem och apparater i 
bostaden kommer de att vid ett 
utbildningstillfälle få lära sig mer om 
energianvändning i hemmet.  
 
Utbildningsprogrammet kommer att 
utvecklas av styrelsen för grevskapet 
södra Tipperary tillsammans med en 
kontaktperson för hyresgästerna och 
innehållet blir liknande det i utbildnings-
programmet inför projektet SHARE.  
Programmet publiceras och sprids via 
möten i SHARE:s forum. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det första Energinätverket för 
hyresgäster bildades i Gloucestershire 
efter att SHARE:s forum i 
Storbritannien samlat personal och 
hyresgäster hos allmännyttan i Stroud. 
Distriktsstyrelsen i Stroud har aktivt 
deltagit i forumet i SHARE ända sedan 
projektet startade. Efter ett möte där 
två av hyresgästerna deltog bestämde 
man sig för att bilda Energinätverket för 
hyresgäster (TEN). 
 
För att lansera nätverket planerade 
man att under en tvåveckorsperiod 
dela ut totalt 35 000 lågenergilampor till 
5 200 hushåll, bland annat till alla 
bostäder som ägs av distriktsstyrelsen. 
 
Glödlamporna kunde delas ut gratis till 
hyresgästerna eftersom Powergen (en 
stor leverantör av el och gas i 
Storbritannien), bidrog med dem som 
ett led i att uppfylla åtaganden om 
energieffektivisering (Energy Efficiency 
Commitment, EEC).  
 

 
35 000 

lågenergilampor 
delas ut av 

lokala hyresgäst-
föreningar i 

Storbritannien 
 

Distriktsstyrelsen i Stroud hade ett nära 
samarbete med sina hyresgäster för att 
marknadsföra kampanjen, och ordnade 
lokala träffpunkter i varje område där 
hyresgästerna kunde titta in och få varsin 
”godispåse”, gratisgåvor.  
 
Utöver lågenenergilampor innehöll 
påsarna kolmonoxiddetektorer, SHARE:s 
faktablad med energirådgivning, bästa 
energispartipsen från andra hyresgäster, 
information om Energinätverket för 
hyresgäster samt telefonnummer till ett 
energieffektiviseringscentrum med gratis 
energirådgivning.  

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
 

www.socialhousingaction.com 
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Distriktsstyrelsen i Stroud och 
Energinätverket för hyresgäster 
 
Idén om att bilda Energinätverket för 
hyresgäster kom upp vid diskussioner 
mellan personal vid distriktsstyrelsen i 
Stroud och deras hyresgäster om hur 
man bäst kan sprida råd om 
energieffektivisering. Hyresgästerna 
menade att om informationen verkar 
komma från hyresvärden skulle man 
kanske lita mindre på den än om den 
kommer från någon man känner.  
 
Därför bestämde man sig för att det 
skulle vara bra att ha med hyresgäster 
från lokalföreningen som är 
informerade och kan ge energisparråd 
till sina vänner och grannar. Dessa 
talesmän för energisparande ska få 
utbildning om energieffektivisering 
samt bränslebrist orsakad av fattigdom, 
och uppmuntras att dela med sig av 
kunskapen så att den kommer till nytta 
i omgivningen. 
 
Genom att dela ut energisparlamporna 
blev Energinätverket mer känt och man 
kan hoppas att fler hyresgäster 
kommer att engagera sig i det i 
framtiden.  
 

 

 
De som kom och hämtade sin 
”godispåse” deltog även i en utlottning 
av £100 (1400 kronor) som skänkts av 
Barratt Homes.  
 
Trots detta var det ytterst få 
hyresgäster som kom till träffpunkterna 
för att få sina lågenergilampor, 
varierande mellan 1 % och 25 %.  
 
För att se till att alla lågenergilampor 
ändå delades ut fick styrelsen ta hjälp 
av frivilliga, bovärdar, representanter 
för orten och lokalpolitiker. 
 
 ”De frivilliga gjorde ett utmärkt arbete, 
och boende, lokalpolitiker och personal 

från styrelsen hjälpte oss. Kampanjen var 
väldigt ambitiös och vi har lärt oss mycket 
av den. Vi hoppas att vi med den här 
aktiviteten har höjt medvetenheten hos 
våra boende om hur viktigt det är att 
minska energiförbrukningen och att hur de 
agerar kan hjälpa till att göra hemmen 
säkra, komfortabla samt varma till rimligt 
pris”, berättar Ruth Kirkup, fastighetschef 
vid distriktsstyrelsen i Stroud. Kontaktuppgifter  

Namn: Catrin Maby  
Organisation: Severn Wye Energy Agency 
Telefon: +44(0)1594 544360 
E-post: catrin@swea.co.uk 
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I Bulgarien ägs 97 % av bostadsbeståndet 
av invånarna i dem. Av bostäderna finns 
60 % i flerbostadshus med många ägare. 
Eftersom det inte finns några 
sammanslutningar av ägare blir det 
extremt svårt att underhålla och renovera 
gamla byggnader, eftersom alla ägare 
måste samtycka till och ha råd med 
ombyggnaderna.  
 
Det kan leda till att isolering av husen sker 
fläckvis, en lägenhet i taget och lappas 
ihop, vilket avsevärt minskar den önskade 
effekten av energieffektivisering och gör 
arbetet dyrare. 
 
Invånarna i hus 10 i distriktet Zaharna 
Fabrika i Sofia lyckades klara av dessa 
problem genom att gå samman och lösa 
dem gemensamt. 
 
De registrerades som den första 
sammanslutningen av bostadsägare i 
Bulgarien. Tillsammans med det bulgariska 
fastighetsbolaget samt fastighetsbolagen 
De Nieuwe Unie från Rotterdam och 
Woondrecht från Dorderecht påbörjades 
ett projekt för totalrenovering av den 
gemensamma byggnaden med dess 13 
lägenheter. Huset byggdes 1947 och var 
inte effektivt i energihänseende. 
 

Bostadsägarna 
går samman 
om renovering 
i Bulgarien 

Följande förbättringar gjordes: 
• Värmeisolering av ytterväggar; 
• total ombyggnad av vinden med två 

nya vindslägenheter; 
• isolering och fukttätning av taket; 
• nya dubbla fönsterglas med PVC-

ramar; 
• värmeisolering av grunden; 
• uppvärmningssystemet förbättrades. 
 
Med hjälp av partners i projektet kunde 
bostadsägarna få ett fördelaktigt 20-årigt 
lån från holländska banker. 
 
Viktigaste vinster och tilläggsvärden 
från projektets genomförande: 
• Byggnadens energibesparing blev 

46 % som kunde användas till att 
betala av på lånen; 

• byggnaden fick Certifikat A för 
energieffektivitet och behöver inte 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
omfattar åtta europeiska regioner som 
arbetar med energieffektivisering och 
minskade koldioxidutsläpp i 
flerbostadshus med fokus på 
allmännyttan.  Mer information på: 
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Viktigaste slutsatser:  
 
• För att kunna genomföra en 

renovering av ett flerbostadshus är 
det nödvändigt att alla ägare är 
delaktiga och att de organiserar sig 
i en sammanslutning. Då kan de 
förhandla fram bra lånevillkor med 
bankerna trots sina låga eller 
medelinkomster, så att de kan 
renovera hela byggnaden och ta 
hand om den fortsatta skötseln av 
den gemensamma fastigheten. 

 
• Med innovativa infallsvinklar, som 

att utvidga bostadsytorna genom att 
bygga om gemensamma utrymmen 
och sedan hyra ut dem, kan man få 
inkomster som delvis betalar 
kostnaderna för ombyggnad. 

 
• Ekonomiska institutioner ska vara 

flexibla när de lånar ut pengar till 
den här typen av projekt, 
uppmuntra ägarnas 
sammanslutningar samt ta hänsyn 
till att de flesta av ägarna har låga 
inkomster eller medelinkomster. 

 
• Beroende på ägarstrukturen för 

bostadsbeståndet i Bulgarien har 
den här typen av projekt en enorm 
potential att mångfaldigas och 
därigenom uppnås betydande 
minskning av energiförbrukningen, 
ökad livslängd på byggnaderna 
samt samarbete mellan grannar. 

betala fastighetsskatt under några år i 
enlighet med den bulgariska 
lagstiftningen; 

• två gemensamma vindsutrymmen 
byggdes om till bostäder, de hyrs ut 
och hyresintäkterna täcker hälften av 
betalningarna för lånet; 

• fastighetens marknadsvärde och 
livslängd ökade avsevärt;  

• den nybildade sammanslutningen av 
bostadsägare kan framöver ta hand om 
frågor som gäller skötseln av den 
gemensamma fastigheten.  

 

 
 
 

Kontaktuppgifter  
Namn: Evelina Stoykova 
Organisation: Sofia Energy Centre, 
Bulgarien 
Telefon: +359 2 962 8443 
E-post: estoykova@sec.bg 
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Hus 10 före ombyggnaden 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kökspanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Många av allmännyttans hus i 
Tipperary, Irland, har kökspannor med 
fastbränsle som huvudsakligt 
uppvärmningssystem. Vanligen har 
dessa kökspannor även en beredare 
för varmvatten till centralvärmen och 
dess radiatorer.  
 
Att fastbränsle används beror på att 
tillgången på andra bränslen som 
naturgas är begränsad i Tipperary.  För 
hyresgästerna är det enklare att 
planera kostnaderna för inköp av 
fastbränsle som kan ske för en vecka i 
taget. Eftersom grevskapet Tipperary 
domineras av landsbygd kan 
hyresgästerna ofta använda billiga, 
lokala bränslen som torv och ved som 
komplement till kolet.  
 
Verkningsgraden kan vara låg i 
kökspannorna och upp till 50 % av 
energiinnehållet kan bli förluster. De 
behöver rengöras dagligen och askas 
ur samt regelbundet underhållas och är 
förutom detta svåra att reglera. 
Bränslekvaliteten på torv och ved kan 
vara låg och med högt fuktinnehåll ge 
dålig förbränning med förorenande 
utsläpp som följd.  

 Följderna av 
fastbränsle i 

allmännyttan 
på Irland 
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Energiklassificering av byggnader 
Energiklassificering av byggnader 
(BER) har utvecklats på Irland för att 
mäta och klassificera energi-
förbrukningen i byggnader enligt vad 
som krävs i EU:s direktiv om 
byggnaders energiprestanda. Den 
standardiserade beräkningen av en 
byggnads energiprestanda tar hänsyn 
till isolering, ventilation, uppvärmning, 
varmvatten och belysning och leder till 
en klass enligt skalan i figuren nedan.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samma hus analyserades men nu med 
den effektivaste oljepannan och en 
sluten eldstad i vardagsrummet.  
 
Värme-
system 

Energi-
klass 

Energi 
 

(kWh/m2/år) 

Koldioxid 
(kgCO2/m2/år)

Modern 
oljepanna. 
Sluten 
eldstad i 
vardagsrum. 
Elvärmt 
varmvatten. 

 
B3 

 
143,28 

 
35,96 

 
Energiklassen blir påtagligt högre. 
Samma komfort uppnås med 50 % 
minskad energiförbrukning och 
koldioxidutsläppen minskar då till en 
tredjedel. I nästa analys värms 
varmvattnet med solvärme i stället för 
elpatron.  
 
Värme-
system 

Energi-
klass 

Energi 
 

(kWh/m2/år) 

Koldioxid 
(kgCO2/m2/år)

Modern 
oljepanna. 
Sluten 
eldstad i 
vardagsrum. 
Solvärmt 
varmvatten 

 
B2 

 
117,70 

 
29,85 

 

  
Energiförbrukningen minskar nu med 
ytterligare 20 %  
 
Exemplet visar hur viktigt det är med 
effektiva lösningar för värme och 
varmvatten för att minska 
energiförbrukning och kostnader. 

 

 
Kontaktuppgifter  
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Energikontoret i Tipperary gjorde 
tillsammans med grevskapets styrelse i 
norra Tipperary en analys av följderna 
av kökspannor med fastbränsle i 
allmännyttans bostäder. Ny metodik för 
energiklassificering av byggnader 
användes för att beräkna följderna av 
olika värmesystem.  I tabellen nedan 
visas resultaten för typiska värme- och 
varmvattensystem i husen. 
 
Värme-
system 

Energi-
klass 

Energi 
(kWh/m2/år) 

Koldioxid 
(kgCO2/m2/år)

Fastbränsle-
kökspanna. 
Öppen 
eldstad i 
vardagsrum. 
Elvärmt 
varmvatten. 

 
E1 

 
303,65 

 
97,44 

 
Som vi kan se har huset en låg 
energiklass trots att det uppfyller 
gällande byggnormer för isolering och 
fönster. Det beror på att kökspannan 
för fastbränsle inte är energieffektiv 
samt att den inte kan regleras så bra. 
Dessutom har den öppna eldstaden 
väldigt låg effektivitet. Det medför att 
mer bränsle går åt för att hålla 
komforten vilket leder till högre 
energiförbrukning och ökade utsläpp av 
koldioxid.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av energin som går åt i hemmet används 
ungefär 70 % till uppvärmning. Studier 
gjorda i EU visar att användarnas 
beteende kan leda till att 
energiförbrukningen blir så mycket som 
300 % högre än ett beräknat värde. I 
oisolerade byggnader är beteendet hos de 
boende av största vikt för att optimera 
energiförbrukningen.  
 
Fem likartade lägenheter i ett typiskt 
flerbostadshus med centralvärme i 
distriktet Mladost i Sofia valdes ut för att 
följa de boendes beteenden under 
uppvärmningssäsongen 2006–2007. Detta 
gjordes som en del av projektet ISEES, 
och finansierades av Intelligent Energy 
Europe. I lägenheterna följde man dag för 
dag inomhustemperaturen, om fönstren 
var öppna och värmeförbrukningen och 
letade efter mönster. 
 
Den mest slående iakttagelsen var att 
energiförbrukningen kunde variera 
avsevärt (upp till 5 gånger) bara beroende 
på de boendes vanor, allt annat lika.  
De viktigaste iakttagelserna var: 
 
• medeltemperaturen hölls högre än 

normen på 23–24°C, samtidigt som de 
boende upplevde den som lägre än 
önskvärt; 

Gratis att spara 
energi genom 
att följa enkla 
råd i Bulgarien 
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Mätningar månadsvis av energiförbrukningen för 
uppvärmning i fem lägenheter visar att den högsta 
förbrukningen är fem gånger högre än den lägsta 
 
• fönstren var oftast öppna under alltför 

lång tid; 
• temperaturen sänktes knappt märkbart 

under natten; 
• oanvända rum värmdes nästan lika 

mycket som de som användes. 

SHARE är ett projekt inom EU:s 
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Viktigaste slutsatser:  
• Studien visar att invånarna hade 

ganska höga inomhustemperaturer, 
betydande skillnader i 
värmeförbrukning, vädrade mycket och 
hade inte delat in hemmen i zoner med 
olika uppvärmning. Det fanns alltså en 
stor potential för att spara energi. 

• De boendes beteende, medvetenhet 
om sina vanor och kunskap om de 
bästa sätten att spara energi kan ge 
besparingar utan kostnader. 
Kampanjer för att höja medvetenheten 
och enkla råd till de boende är därför 
extremt viktiga. 

• En stor potential för energibesparingar 
visade sig finnas i alla fem länder som 
deltog i projektet ISEES: Bulgarien, 
Tjeckien, Slovakien, Litauen och 
Storbritannien. 
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De boende fick några enkla råd för att 
optimera sin uppvärmning. De åtgärder 
som rekommenderades var helt gratis men 
hade en betydande energibesparande 
effekt: 
 
• flytta soffor och andra möbler som 

blockerar elementen och hindrar 
luftcirkulation och värmeutbyte; 

• föreslå de boende att ta på en extra 
tröja och tofflor och skruva ner värmen; 

• rekommendera de boende att vädra 
några gånger dagligen under 5–10 
minuter i stället för att låta fönstren stå 
öppna mer än två timmar om dagen; 

• råda dem att inte värma rum som 
sällan används; 

• berätta att det kan vara bra att sänka 
värmen på natten, det sparar energi 
och kan ofta även vara bättre för 
hälsan. 

 
Vid nästa besök i huset visade det sig att 
de boende hade följt råden och minskat sin 
energiförbrukning. 
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Central registrering av elförbrukningen 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid en undersökning som gjordes av 
distriktsstyrelsen i Stroud år 2007 om hur 
nöjda de äldre var med sitt serviceboende 
visade det sig att många var missnöjda med 
sina ackumulerande elkaminer som värms 
med nattaxa. De hade ansetts vara det 
bästa valet för att ersätta den tidigare 
uppvärmningen med varmluft och 
golvvärme, eftersom fastigheterna inte var 
anslutna till gasnät.  
 
Klagomålen handlade mest om att de var 
svåra att reglera, om kostnaderna för dem 
samt om att värmen tog slut på 
eftermiddagen och att de boende fick ta sin 
värme under kvällen från sekundära 
värmekällor, vilket blir dyrt under höglasttid.  
 
Man kom fram till att de boende skulle ha 
nytta av att få bra information om hur 
elkaminerna kan regleras på ett effektivt sätt 
och bad Energikontoret Severn Wye utföra 
detta. Två serviceboenden valdes ut, 
Burdett House och Corriett, och där gavs 
korta genomgångar och råd om hur man 
använder de ackumulerande elkaminerna.  

De boende informerades om hur man 
beräknar energikostnader, hur den låga 
nattaxan på el fungerar (Economy 7), 
hur man läser av mätarna och tolkar 
räkningarna, hur ackumulerande 
kaminer fungerar och hur man reglerar 
dem på effektivaste sätt. Dessutom fick 
de råd om hälsosamma inomhus-
temperaturer, hur man undviker 
problem med fukt och kondens, vilka 
tjänster energileverantörerna har för 
äldre samt andra energispartips. 
 
Efter genomgången i grupp stannade 
energirådgivarna kvar och gjorde 
hembesök hos dem som bad om det.  

SHARE är ett projekt inom EU:s 
program Intelligent Energy Europe och 
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Råd till äldre i 
servicebostäder i 

Storbritannien att 
lagra värme till 

nattaxa 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC – en stimulans 
 
Energileverantörerna i Storbritannien 
är skyldiga att investera i 
energieffektivisering enligt EEC, 
energieffektiviseringsåtagandet. Många 
ger rabatter på isolering av vindar och 
hålrum i väggar eller bidrag till 
värmesystem, men de kan även dela ut 
gratis ”godsaker” som gynnar 
energisparande till hushållen.  
 
Vanligaste ”godsakerna” är energispar-
lampor som delas ut av de flesta 
energileverantörerna. Man delar även 
ut vattenkokare som man kan mäta 
vattenmängden exakt med och 
intelligenta grenuttag som sparar 
energi för datorer genom att känna av 
när datorn stängs av och då stänger 
ner kringutrustning som skärmar och 
skrivare.  
 
Olika former av stimulans är bra för att 
få hushållen engagerade i att spara 
energi. Gratis energisparlampor och 
intelligenta grenuttag lockar folk att 
komma fram och det går sedan lättare 
att diskutera med dem om deras 
energianvändning i hemmet. 

 
 
Med intelligent grenuttag i kontakten bryts 
strömmen till skärmar och skrivare när datorn 
stängs av och standby-förbrukningen minskar. 

 
Vid hembesöken kunde energirådgivarna 
visa hur elkaminerna ställs in och nattaxan 
används, diskutera räkningar och mätare, 
kontrollera att elpatronerna ställts in på rätt 
sätt samt ge individuella råd i andra frågor 
som gäller energi. 
 
I Burdett House deltog 15 av de 24 
invånarna i genomgången och 18 
hembesök genomfördes, och i Corriett 
besöktes genomgången av 17 av 30  

invånare och 9 tog emot hembesök.  
 
”Genomgången var intressant och 
matnyttig. De boende lyssnade till 
energirådgivarna och jag tror att alla lärde 
sig nånting. Det var bra att dom kunde 
göra hembesök efteråt så att de som var 
skröpliga eller krassliga också fick råd”, 
säger enhetschef Barbara Palmer från 
Burdett House. 
 
Alla boende fick varsin tygkasse med 
energisparlampor, information och 
termometerkort. Efter genomgången hölls 
en frågesport med vattenkokare som 
vinster. 

Kontaktuppgifter  
Namn: Catrin Maby  
Organisation: Severn Wye Energy Agency 
Telefon: +44(0)1594 544360 
E-post: catrin@swea.co.uk 
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Len Appleby i Burdett House med sin vattenkokare  




