
1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:985) om 
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader 

dels att 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 3–6, 8, 12, 13, 15, 16 och 23–26 §§ samt rubriken närmast före

15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 b och 13 a §§, av föl-

jande lydelse.

3 § I denna lag avses med 
energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad

för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden
under ett år, och

oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdrags-
givare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö
i byggnader.

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se
till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.

5 § Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energidekla-
ration upprättad för byggnaden om 

1. en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta
besöks av allmänheten, eller

2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. 

1 Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om
byggnaders energiprestanda, EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 (Celex 32010L0031).
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SFS 2012:397 6 § Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger
byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.

6 b § En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats
för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. 

8 § Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska den
som äger byggnaden se till att byggnaden besiktas på plats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om besiktning enligt första stycket och om undantag från kravet
på sådan besiktning.

12 § Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklara-
tion upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert som gör en
besiktning enligt 8 § och som upprättar en energideklaration.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på
en oberoende expert.

13 § Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som
senast har upprättats för byggnaden 

1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggna-
den, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1, eller på
en väl synlig plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i
5 § första stycket 2,

2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan
byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller för en spekulant om det gäller
en sådan byggnad som avses i 6 §,

3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan bygg-
nad som avses i 5 § första stycket 2 eller till en ny ägare om det gäller en
sådan byggnad som avses i 6 §.

I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjanderätten, i stället för
ägaren till byggnaden, se till att energideklarationen visas och överlämnas
enligt första stycket 2 och 3.  

Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en byggnad
eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning, ska den
som äger byggnaden eller, i de fall som avses i andra stycket, säljaren, se till
att den uppgift om byggnadens energiprestanda som finns i energideklaratio-
nen anges vid annonsering. 

13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 § och om undantag
från sådana skyldigheter. 

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

15 § Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklara-
tion upprättad för byggnaden eller den som enligt 14 § låter upprätta en
energideklaration ska även se till att ett exemplar av deklarationen lämnas
till Boverket.
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SFS 2012:397Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer.

16 § Boverket ska föra ett register över de energideklarationer som har
lämnats till verket enligt 15 §.

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska
innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjnings-
system och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekono-
miskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller
de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om utredning enligt första stycket och om undantag från kravet
på sådan utredning.

24 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att de skyldigheter som anges i 4–6 och 13 §§ fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll av energi-
deklarationer.

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för
att de skyldigheter som följer av 4–6 och 13 §§ ska fullgöras. Ett sådant före-
läggande får förenas med vite.

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet
enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall
där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.

26 § En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med
vite enligt 25 § och beslut om rättelse enligt 20 § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana energideklarationer som

har upprättats före den 1 juli 2012.
3. En energideklaration som har upprättats före den 1 juli 2012 och som

inte är äldre än tio år får användas för att uppfylla skyldigheterna enligt
denna lag.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
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