
Energiberäkning Småhus

Fastighetsbeteckning:

Byggnadens adress:

Ägare:

Byggnadskategori:

Byggår: 1925

Uppvärmd area: 84 m2

Nybyggnadskrav enl. Boverket 100 kWh/m²

Energianvändning jämförelsetal  (kWh/m², år)
Upp-

värmning

Varm-

vatten Kylning

Fastig-

hetsel

Byggnaden 238 21 0 0

Efter åtgärder 179 21 0 0

Referensvärde* 140 47 0 165 -165

*Referensvärde jmf.bart hus enligt BFS 2007:4 Besparingspotential: 23%

Innan åtgärder Efter åtgärder

CO₂ utsläpp exkl. hushållsel 1,67 ton/år 1,29 ton/år

Radonmätning Genomförd  datum:

Ansvarig besiktningsman

   ENAR ver. 6.7

Norra Lagnö 1:277

Risholmen 153

Gustavsberg

Claes Uggla

Småhus

Erling Ekeberg 2021-03-31

Byggnadens energiprestanda (EP) är ett mått för att beskriva byggnadens energianvändning per kvadratmeter. 

Måttet omfattar energin för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av byggnadens installationer samt övrig 

fastighetsel för ett normalår. Besparingarna är sammanräknade utan hänsyn till hur åtgärderna påverkar 

varandra.
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Elpris 1,75 kr Kalkylrnt: 5,00%

Fjärrv.pris 1,00

Besparing Invest. Kostnad Energi- CO₂ red. Livs- Payoff LCC Besparing Lönsam

Åtgärd kWh kostnad per kWh slag Ton längd tid faktor Nuvärde maxkostn

Installera luft/luft-värmepump 4 163 19 000 0,30 El 0,38 15 2,61 5,75 56 613 82 096

Totalt 4 163 19 000 0,38 ton
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Pay-off-tid

Nuvärde

LCC-metoden

Besparingskostnad (kostnad/kWh)

Lönsam maxkostnad

Är investeringskostnaden dividerad med besparingen per år utan hänsyn till ränta på kapitalet. Detta nyckeltal är lämpligt att använda som 

utgallring av investeringar med korta livslängder.

Beräknar skillnaden mellan summan av alla framtida återkommande årliga besparingar till dagens värde och investeringskostnaden. 

Värdet beror på vald kalkylränta, den årliga besparingen, kalkylperioden och investeringskostnaden.

LifeCycleCost-faktor är en variant av nuvärdesmetoden och rekommenderas av STEM och bygger på följande antagande.:

Lönsamhetskriteriet är att (besparing/år x åtgärdens livslängd) / investeringen skall överstiga 1,33.

Metoden är redovisad i "Underlagsrapport Bostäder", STEM 2005. Förenklat innebär metoden att när besparingen under åtgärdens 

livslängd är 33% högre än investeringen så räknas den som lönsam. Värdet 1,33 motsvarar en 15 års pay-off-tid på en investering med 20 

års livslängd vid 4% realkalkylränta och en årlig energiprisökning med 1%.

Ett nyckeltal som visar hur mycket det kostar att spara en kWh. Måttet innebär att man dividerar investeringen med kostnaden för antal 

inbesparade kWh under dess antagna livslängd. Ju lägre siffra desto högre lönsamhet. Om värdet är lägre än energipriset är det alltså 

lönsamt att utföra åtgärden.

Nuvärdet av de återkommande årliga besparingarna enligt LCC-metoden. Nyckeltalet ger alltså en indikation om hur mycket åtgärden får 

kosta för att den precis skall bli lönsam under sin livslängd.
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