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Bnverket
Bvqqnadens dqare - Kontaktuppqifte

Byggnadens dgare - Ovriga

Bvqqnaden - ldentifikati

Energideklaration Version: 21
Dekl. id: 5497 44

nagens aqare - on
Agarens namn

Brf Henrik Nissastrand
Organisationsnum mer

769613-8754
Utldndsk adressr

Adress

Westerbergs gata 7
Postnummer

302 26

Postort

Halmstad

Telefonnummer

035-100715
Mobiltelefonnummer

E-postadress

brf.henrik@telia.com

nadeJl - lden atron
Ldn

Halland
Kommun

Halmstad
O.B.S! Sm6hus i bostadsrdtt ska deklareras av bostadsrdttsfdreningen.

l- fgn, hem (privatdgda smihus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Jordbrukaren 2

Egen beteckning

Husnummer

2

Prefix byggnadsid

2

Byggnadsid

292691
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter dr fel/saknas C

Adress

Westerbergs Gata 1

Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadressr

Adress

Westerbergs Gata 11

Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadressr

Adress

Westerbergs Gata 13

Postnummer

90226
Postort

Halmstad
Huvudadress

C

Adress

Westerbergs Gata 3
Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadress

C

Adress

Westerbergs Gata 5
Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadressr

Adress

Westerbergs Gata 9
Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadressr

Husnummer

3

Prefix byggnadsid

2

Byggnadsid

292704
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter dr fet/saknas f
Adres S

Westerbergs Gata 7
Postnummer

30226
Postort

Halmstad
Huvudadress

(5

Husnummer

4
Prefix byggnadsid

2

Byggnadsid

292705
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter dr fel/saknas f
Adress

Esaias Thor6ns Gata 1

Postnummer
'30224

Postort

Halmstad
Huvudadress

C



naden - Eoenska r
Typkod
.

,320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostdder
iY

Byggnadskategori

Flerbostadshus

3yggnadens komplexitet

O Enket C Komptex

Byggnadstyp Nybyggnadsir

2008lrriliggande j
\temp mdtt vdrde (exkl. Avarmgarage)

7965 m,

V
F

erksamhet
6rdela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

Bostdder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvdrmd kdllare) 98

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och fdrvaltning

Butiks- och lagerlokaler f6r livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler f6r 6vrig handel

K6pcentrum

VArd, dygnet runt

VArd, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (forskola-u n iversitet)

Bad-, sport-, idrottsanldggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och Ovriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vao M8ssage,frisOr, for.lokal

Summa r 100

Avarmgarage

m2

Antal kdllarplan uppvdrmda till >10'C
(exkl. garageplan)

Antal v6ningsplan ovan mark

6

Antal trapphus

6

Antal bostadsldgenheter

79

Projekterat genomsn ittl igt hygieniskt
rteluftsfldde i lokalbyggnader

0,55 
t/s, m2

Finns installerad eleffekt >10 Wm2 for
uppvdrmning och varmvattenproduktion

r Ja o Nej

Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne?

(5
Nej

f l, enligt 3 kap KML

f l, enligt SBM-fdrordningen
Ar byggnaden en s6dan sdrskilt vdrdefull
byggnad som avses i 8 kap 13 S PBL?

(3 
Nej

f Jr, dr utpekad i detaljplan eller
omrAdesbestdmmerlse

f Jr, dr utpekad i annan typ av
dokument

f Jr, egen bedomning



Eneroianvflndni

1 Summa 1-13 (I1)
2 Den el som ingAr i fastighetsenergin
3 Den el som ingAr i hushallsenergin
a Den el som ingAr i verksamhetsenergin
5 Berdkning av vardet sker med utg6ngspunkt i vilket energistag och typ av kylsystem som anvands (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (t3)
7 Den el som ing6r i byggnadens energianvdndning (Summa 7-13,15,18-19 (:4)
E Underlag for energiprestanda

nerqlanvanonrn
Verklig fdrbrukning
Vilken 12-mAnadsperiod avser energiuppgifterna? (ange fdrsta
minaden i formatet AAUUI

1206 - 1 305

Berdknad fdrbrukning
Berdknad energianvdndning anges for nybyggda/andra byggnader
utan mdtbar forbrukning och normalarskorrigeras ejr

Hur mycket energi har anvants for vdrme och komfortkyla angivet 6r
(ange matt vdrde om mojligt)?
Angivna vdrden ska inte vara normalirskorrigerade

Matt Fdrdelat
vdrde vdrde

Fjdrrvdrme (1) 533440 k\ /h O f

Eldningsolja (2) k\ /h f C

Naturgas, stadsgas (3) k\ /h f f

Ved (a) k\ /h f C

Flis/petlets/briketter (5) k\ /h f f

Ovrigt biobrdnsle (6) k\Aft f C

El (vattenburen) (7) k\ /h f C

El (direktverkande) (8) k\ Jh f f

El (luftburen) (9) k\ /h f f

k\/h r rMarkvdrmepump (el) (1 0)

Vdrmepump-fr6nluft (el) 1O19OO k\ /h f O
(1 1)

Vdrmepu m p-l uft/l uft (el)
(12) k\ /h r r

'i},"J,'ffillli k!ryh r r
Energi f6r uppvirmning 635340 k\ /h

och varmvatten' (:t)
varav enersi tiil 176500 nnnr (-

varmvatten bered ning

Fjdrrkyla (14) k\A/h f

o

r

Omvandlingsfaktorer for brdnslen i tabelten nedan gdller om inte
annat uppmatts:
Eldningsolja 10 OOO kWh/m3

Naturgas 1 1 000 kwh/1 000 m3 (effektivt vdrmevdrde)

Stadsgas 4 600 kwh/1 000 m3

peuets l,.t?:r'":li}##fn, 
beroende av

Kdlla: Energimyndigheten
Fdr dvriga biobrdnsle varierar vairmevdrdet beroende av
sammansdttning och fukthalt. Det dr expertens ansvar att omraikna
brdnslets vikt eller volym till energi pi ett korrekt sdtt.

Ovrig el (ange mdtt vdrde om mojligt)
Angivna vdrden ska inte vara normalirskorrigerade

Matt Fdrdelat
vdrde vdrde

288912 k\ /h (5 f

1326116 k\ /h {3 (^

69371 run O f

k\Afi c r

0 k\/h

924252 k\^/h

390812 k\^nl

Fastighetsel2 1t S1

Hushiilsel3 1t Oy

Verksamhetsel4 (12)

El for komfortkyla (18)

Tillagg komfortt<ylas (t S)

Byggnadens
energianvdnd n ing6 1231

Byggnadens
etanvdndningT 1Z+)Berdknad

=inns solviirme? Ange solfAngararea energiproduktionr Ja G Nej m' k!\h/a

r
=inns solcellssystem? Ange solcellsarea Berdknad elproduktion

Ja Nej k\M/6rm'(3

)rt (graddagar)

Halmstad

Normal6rskorri gerat vdrde
(graddagar)

899516 kwh

Crt (Energi-lndex)

Halmstad

Normal 6rskorri gerat vdrde

IEnergi-lndex) 
8

941142 klvtl

nergiprestanda

120 kwr/m2,drr

. . varav el

50 rlrytr tm2,ar

R,eferensvdrde 1

[en I i gt nybyg gnadskrav)

90 Krun tmz,ar

Referensvdrde 2
(statistiskt i nterva I l)

142 n5 kwhr/m2,6r



ifter om ventilationskontroll

Avser ndr byggnaden har fler ventilationsaggregat

inns det krav pt Aterkommande ventilationskontrotl i byggnaden? (3 l, (. 
Nej

yp av ventilationssystem |7 rrx l- rr F r meo Atervinning

l- r l- sjatrdr"s
ventilationskontrollen utfdrd vid tidpunkten f6r
erg ideklarationen?

(3 Ja (* Nej (^ Detvislo
o/o utan anmdrkning

luftkond itionerin

inns Iuftkonditioneringssystem med nominell kyteffekt stOrre dn 1 2kW? C .1, (6 Nej

er om radon

\r radonhalten mdtt? (e Ja r Nej

Radonhalt

MA Bq/m3

Typ av mdtning" Datum for radonmdtning

2012-05-16

iftU

Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en lAngtidsmdtning. Korttidsmatningen kan inte heller ligga till grund for att
sdka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.



utf6rda energieffektiviseringsitgdrder sedan f6regiende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva Atgdrder
Atgairdsforslag (Dekt.id:549744)

lStyr- och reglerteknisk
I

Jvarr"

lf Nya radiatorventiter
l-
ll lnjustering av vdrmesystem

I 
f Tids/behovsstyrning av vdrmesystem

lf Rengoring och/eller luftning av
It vdrmesystem

If Maxbegrdnsning av innetemperatur

Jf Ny inomhusgivare

lf Byte/instaltation av tryckstyrda pumpar
I

, J- Annan atgarO

Ventilation

f !njustering av ventilationssystem

t- Tidsstyrning av ventilationssystem

f Behovsstyrning av ventilationssystem

f Byte/installation av varvtalsstyrda fldktar

P Annan itgdrd

Belysning, kylning m.m.

il Tids/behovsstyrning av betysning

f Tids/behovsstyrning av kyla

f Annan Atgdrd

rrrr
r
rrrrr

nstallationstekn isk

Va rmvatten besparande itgdrder

E nerg ieffektiv belysn i n g

lsolering av rdr och ventilationskanaler

Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
vdrmekdlla

Byte/kompletteri n g av venti lationssystem

Atervinning av venti lationsvdrme

lnstallation av solvdrme

lnstallation av solceller

Annan itgdrd

lByggnadstekn isk

t_
ll Tilldggsisolering vindsbjdtklag/tak

lf Tilldggsisolering vdggar

If Tilldggsisolering kdilare/mark

lf Byte till energieffektiva

I 
t fonster/fdnsterd6rrar

I r Komplettering fonster/fonsterddrrar

It med innerruta
lr* Tdtning

I 
t fonster/fonsterd6rrar/ytterddrrar

lf Annan atgdrd

I

I

Mi nskad energianvdndning

12000 kv/h/6r

Kostnad per sparad k\Mr

0,5 k/kwh
Beskrivning av itgdrden

Inst.al-1at.1on av vattenbesparande perlatorer



Ovrigt
ar byggnaden

taljinformation avseende innehAllet i energideklarationen gAr att finna hos
klarerats tidigare?

c ..r, (3 Nej f 
Byggnadsdgare J

Har byggnaden
besiktigats pi plats?

(3 .r, r Nej

Kommentar

yggnaden besiktigades 20L3 - 0 6-27

h tekniskt

rt

ontrollo an oc nrs ansvan
Ackrediterat foretag Organ isationsnummer

s:s ili i i iiiiiiriiiiiliiiiii:iiiiiiiililiillr|iriiiiiiiiiiiiiiirouiir,:'i:,:,;rrriiii

Ackrediteringsnummer

e
Efternamn

nande
*"

E-postadress



Dekl.id: 549744

H usets energ ianvand n i ng

Liten

I
Energideklaration fdr Westerbergs Gata 7 , Halmstad

Detta hus anvdnder 120 kwh/m2 och ir, varav el 50 kWh/m'?.

Liknande hus 1 02 - 125 kwh/m2 och ir, nya hus 90 kWh/m2.

Radonmdtning dr utfdrd. Ventilationskontrollen dr godkdnd.

Detaljinformation finns hos Byggnadsdgaren

Se dven : www. boverket.se/energ ideklaration

Energ ideklaration utford 20 1 3-07-05 av:

Tommy Carlsson , CREACON Halmstads Konsult AB

Atgardsforslag som forbdttrar byggnadens r&t*"
energiprestanda har ldmnats. E0Vgfket


