Promemoria
Datum

Diarienummer

2016-12-09

1690/2016

Gränsdragningslista
I listan visar hur energianvändning ska räknas in i byggnadens energianvändning eller ej.
(Källa: Sveby och Boverkets bearbetning)
Energianvändare

Ingår i byggnadens
energianvändning
Ja

Nej

Apparater
El för apparater, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin och torkapparat
(även i gemensam tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushållsmaskiner,
datorer, skrivare, TV och annan hemelektronik, verktyg, och dylikt

X

El för verktyg, maskiner, apparater, tillverkning, processer etc. som an‐
vänds i yrkesmässig verksamhet

X

El till hiss

X

El till serverrum, datorcentral eller liknande

X

Laddstolpe för elbil

X

Värme och kyla
Golvvärme, handdukstork eller annan apparat i våtrum avsedd för upp‐
värmning

X

Handdukstork eller annan apparat i våtrum, (dock ej golvvärme, skärpt
tolkning enligt BBR 16) med annat primärt syfte än uppvärmning (exem‐
pelvis handdukstorkning) och där rummet har annan värmare för upp‐
värmning eller ligger centralt, utan kylande ytor mot kallare utrymmen
eller mot det fria

X

Infravärme på balkong, inglasad balkong, loggia, terrass eller uteplats som
installerats av hyresgäst eller brukare

X

Motorvärmare

X

Värmekablar i hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar i tak eller ter‐

X
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rasser, avsedda att förhindra isbildning
(Gränsdragningslista forts.)
Energianvändare

Ingår i byggnadens
energianvändning

Värme och kyla

Ja

Elvärme som kallrasskydd

X

Nej

Värmekabel i mark, avsedd för snösmältning, frysskydd för ledning eller
liknande

X

Energi till pool eller bassäng

X

Energi till bastuaggregat

X

Värme för ventilation och kyla för verksamhet utöver ordinarie drifttid

X

Kyla till serverrum, datorcentral, motionslokal, laboratorium, restaurang‐
kök, kyldiskar eller likn.

X

Apparater som är placerade utanför byggnaden men avser att försörja
byggnaden, t.ex. pumpar och fläktar till frikyla

X

Varmvatten
Tappvarmvatten enligt typvärden i BEN

X

Tappvarmvatten utöver typvärden i BEN

X

Ventilation
El till fläktar for basventilation för bostäder, lokaler, restauranger, mot‐
ionslokaler, garage, laboratorium

X

Elenergi till följd av forcering av ventilation

X

Forcering av spiskåpa. Ökad elenergi till fläkt vid forcering av spiskåpan i
anslutning till matlagning eller annan aktivitet. Ökad elenergi för annan
verksamhet som endast är tillfällig

X

El till fläktar för restaurangkök

X

Dragskåp, dragbänk i laboratorier (vilka inte ingår i basventilationen)

X

Belysning
Utebelysning avsedd att lysa upp byggnadens fasad, entréer eller utrym‐
met under större skärmtak (även om ljuskällan är placerad på ett avstånd
från byggnaden)

X

Utebelysning på byggnadens fasad vid entréer till enskilda lokaler eller
lägenheter, och deras balkonger, uteplatser, terrasser etc.

X

Utebelysning vars funktion är att lysa upp området kring byggnaden, men
inom fastigheten (gårdsbelysning)

X

Belysning inomhus i bostadslägenheter, lokallägenheter, cellkontor, kon‐
torslandskap, mötesrum m.m.

X

Belysning inomhus i gemensamma utrymmen som trapphus, hiss, källare
tvättstuga och förråd

X
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