Jumstabergsvägen 4, 151 66 Södertälje
Södertälje kommun
Nybyggnadsår: 2015
Energideklarations-l D : 901 827

ENERGIKLASSER

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
51 kWh/m2 och år

Krav vid uppförande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 55 kWh/m2 och år

Uppvärmningssystem:
Värmepu mp-från uft (el)
I

Radonmätning:
lnte utförd
Atgardsfcirslag:
Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.
För mer information:
www. boverket. se/e n erg ideklaratio n

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
Q007.$ om energideklaration för byggnader.

Mattias Forsberg, OBM gruppen,
2018-12-14

Energideklarationen är giltig till:
2028-12-14
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Beräknad energianvändning
Beräknad energianvändning vld normalt brukande och ett normalår
anges för byggnader där det inle går att få fram uppgifter om den
uppmätta energianvändningen.

Vilken'l 2-månadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange första månaden iformatet AAMM)
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Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angiven mäiperiod? OmvandlingsfaKorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 201 6:12)
annat uppmätts:

Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.

Fjärrvärme (1)

kwh

Eldningsolja (2)

kwh

Naturgas, stadsgas (3)

kwh

Ved (4)

kwh

Flis/pellets/briketter (5)
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Övrigt biobränsle (6)

k\ ih

El (vattenburen) (7)

kwh

EI (direktverkande) (8)

kwh

El (luftburen) (9)

kwh

Markvärmepump (el)

(1
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6475

5 880 kwh/1 000 m"

Pellets

4 500-5 000 kwh/ton, beroende av
träslag och fukthalt

10 000 kwh/m3
1

1 000

kwh
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VärmepumelufUluft (el)
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Värmepump-lufvvatten (el)
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El för komfortkyla (1 8)

Tillägg komfortkylas (19)
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varmvattenberedning
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Byggnadens
energianvändnings (13)

Byggnadens
elanvändning? (:4)

Beräknad
energiproduktion
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Verksam hetsel'

kwh
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Ange

(effektivt värmevårde)

Ovrig el (ange mätt värde om möjligt)

Fasiighelsel'('15)

6475

m3

Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade

kwh

Energi för uppvärmning
och varmvattenr (:1)

kwh/1 000

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets viK eller volym till energi på ett korreK sätt.

Värmepump-frånluft (el)

Fjärrkyla (14)

f

Eldningsolja
Naturgas
Stadsgas

kwh/är
Beräknad
elproduktion

kwh/är

Referensvärde 2
(statistiskt intervall)
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'

s

el som ingår i hushållsenergin

Den el som ingar i verksamhetsenergin
Gäller för byg-gnader med nybyggnadsåret 201 O eller senare. Beräkning av värdet sker med utgångspunK i vilket energislag och typ av kylsystem som
används, se Boverkets byggregler BFS 1 993:57 i dess lydetse enligt BFS 2OO8:20 och BFS 201 I :6
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Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-1 S, 1 8-19 (:3))
'Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-i9 (I4»
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Den el som ingår i fastighetsenergin
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Underlag för energiprestanda
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220 - Småhusenhet, bebyggd

En- och fuåbostadshus

3yggnadens komplexitet

6 Enket C
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Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
är byggnaden en sådan siirskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?
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Friliggande
VerkEamhet
Fördela enligt nedan:

uppvärmning och vamvdtenproduKion
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Ja enligt 3 kap KML

f

Ja, ar r.rtpekad idetaljplan eller
områdesbeståmmelser

f

Ja, är utpekad i annan typ av

{^

Ja, egen bedömning

Ja enligt SBM-förordningen

dokument

Bostaider (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)
Övrig verksamhet - ange vad

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt
Har byggnaden

besiKigats på plats?
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Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Besiktning utförs allLid i samband med upprättande
energideklarati-on.

av

arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till

uppwärmning av ute-spa har lagts på hushåIlsefen med ca 28oo kwh.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Enligt

BEN 2 (BFS 2017:12) har uppgifter om energianwändning justerats
avseende på normalt. brukande.

Expert

med

det krav på återkommande veniilationskontroll i byggnaden?
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Uppgifter om luftkonditioneringssystem
luflkonditioneringssystern med nominell kyleffeK stiifie än 12k\fu?
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