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SAVE AGE och direktivet om byggnaders energiprestanda 

 

Sedan direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EU) trätt i kraft har byggnaders energiprestanda kartlagts i energideklarationer.  

Direktivet hade vissa brister och därför har en omarbetning gjorts (2010/31/EU). 

Byggnader (vård- och äldreboenden inräknade) förbrukar mer än 40 % av Europas energianvändning och står för 36 % av de totala 

koldioxidutsläppen. Byggnaderna har en betydande oanvänd potential för kostnadseffektiva energibesparingar. Byggnadernas andel av 

EU:s totala energiförbrukning år 2020 väntas att ha minskat från 40 % till 29 %. 

 

Figur: Byggnaders energianvändning som andel av EU:s totala energiförbrukning (blå). 2010 gul, 2020 med direktivet röd, 2020 med omarbetat direktiv grön.  

Huvudpunkter i omarbetningen: 

 Gränsen på 1 000 m
2
 för större renoveringar tas bort (även mindre vård- och äldreboenden uppmuntras att genomföra bra 

åtgärder). 

 att öka antalet lågenergi- och nollenergibyggnader (med början 2020 kommer nya vård- och äldreboenden i stort sett inte att 

förbruka någon energi alls för uppvärmning) genom att sätta krav på nationella planer och med mål och åtgärdsförslag (inklusive 

ekonomiska sådana). 

 Skapa en övergripande metod för att mäta energiprestanda (SAVE AGE arbetar med riktlinjer och referensvärden för sina 

äldreboenden). 

 Minimikrav på energiprestanda för hela byggnader eller byggnadsdelar för att uppnå kostnadseffektiva nivåer. 

Energieffektiviseringsåtgärder definieras för olika referensbyggnader för att beräkna kostnadseffektiva nivåer för lägsta krav på 

energiprestanda. SAVE AGE kommer att hjälpa till att definiera vård- och äldreboendens energibehov och visa på goda exempel 

där även livscykelkostnaderna kan beräknas i kronor. 
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 Utveckla en mer noggrann metod för energideklarationer. Eftersom äldreboenden brukar vara större än 500 m
2
 bruksarea, eller 

minst 250 m
2
 år 2015, och har många besök av allmänheten måste energideklarationen placeras väl synlig. 

 Regelbundna kontroller ska utföras av oberoende experter och vite fastställas för bristande följsamhet. Medlemsstaterna ska 

fastställa tekniska krav i energiprestanda, som täcker: 

o uppvärmning (regelbundna kontroller om mer än 20 kW) 

o luftkonditionering (regelbundna kontroller om mer än 12 kW)  

o stora ventilationssystem. 

Medlemstaterna har tiden fram till juli 2012 på sig att överföra omarbetningen. Det kommer att ge SAVE AGE en portfölj med goda 
exempel och riktlinjer för energieffektivisering för att spara energi på äldreboenden.  
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