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Artiklarna 14 & 15
Båda artiklarna, Inspektion av värmesystem (artikel 14) samt Inspektion av luftkonditioneringssystem (artikel
15), är uppbyggda på samma vis, med 6 paragrafer:
1. Först beskrivs vilka system som omfattas av inspektion. Det gäller både värmesystem och
luftkonditioneringssystem större än 70 kW. Dessutom beskrivs här vad som ska ingå i inspektionen.
2. Om inspektion kan sägas ingå i redan träffade avtal, exempelvis som del i EPC (Energy Performance
Contracting), blir dessa tekniska system undantagna från denna artikel.

3. Information/rådgivning kan ges om utfallet motsvarar det enligt paragraf 1.
4. Där det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart, ska icke bostadshus (dvs lokalbyggnader) utrustas
med BAC systems (Building Automation and Control systems) senast 2025. Detta gäller samtliga
byggnader, såväl nyproduktion som befintliga, med en effekt större än 290 kW.
5. MS kan ställa krav på att bostadshus ska utrustas med enklare typ av BAC.

6. Byggnader som uppfyller krav ställda enligt paragraferna 4 eller 5 undantas från kraven enligt paragraf 1.
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Artiklarna 14 & 15
Båda artiklarna, Inspektion av värmesystem (artikel 14) samt Inspektion av kylsystem (artikel 15), är
uppbyggda på samma vis, med 6 paragrafer:
1. Först beskrivs vilka system som omfattas av inspektion. Det gäller både värmesystem och
luftkonditioneringssystem större än 70 kW. Dessutom beskrivs här vad som ska ingå i inspektionen.
2. Om inspektion kan sägas ingå i redan träffade avtal, exempelvis som del i EPC (Energy Performance
Contracting), blir dessa tekniska system undantagna från denna artikel.

3. Information/rådgivning kan ges om utfallet motsvarar det enligt paragraf 1.
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med BAC systems (Building Automation and Control systems) senast 2025. Detta gäller samtliga
byggnader, såväl nyproduktion som befintliga, med en effekt större än 290 kW.
5. MS kan ställa krav på att bostadshus ska utrustas med enklare typ av BAC.

6. Byggnader som uppfyller krav ställda enligt paragraferna 4 eller 5 undantas från kraven enligt paragraf 1.
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Enligt stöddokument från
kommissionen
BAC (Building Automation and Control systems)
MS ska fastställa krav för att, om det är tekniskt och ekonomiskt
genomförbart, för byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars
uppvärmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmnings- och
ventilationssystem har en nominell effekt över 290 kW senast 2025 ska
vara utrustade med BAC-system.
MS must update national legislation to introduce the definition of BACs.

Slutligen understryks också vikten av att inte överlåta till fastighetsägare själva att
tolka begreppet ”technical and economical feasibility”. Om en fastighetsägare
väljer att inte installera BAC systems och hänvisar till ”tecnical and economical
feasibility” ska det ske enligt tydliga anvisningar publicerade av ”public
authorities”.
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anpassa energianvändningen, (continuously monitoring, logging,
analysing and allowing for adjusting energy use)
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temperaturnivåer, och i tillämpliga fall flöden, anpassas efter behoven (analysera
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c) Möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i
byggnader och med andra anordningar inuti byggnaden och vara
driftskompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på
olika typer av äganderättslig skyddad teknik, som omfattar olika
produkter och som
kommer från olika tillverkare (allowing communication with connected
technical building systems and other appliances inside the building, and
being interoperable with technical building systems across different types
of proprietary technologies, devices and manufacturers)
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och format på data som systemet levererar är tydligt definierade. Det kan ske
antingen genom att följa ett standardiserat format eller genom att använda en
gemensam ”översättare” som kan ta hand om data från samtliga tillverkares
produkter. Det finns idag system som utvecklas i denna riktning. Här kan
exempelvis nämnas Real Estate Core som översätter och sammanlänkar alla
system i byggnader, dvs också system som inte är relaterade till den
energirelaterade driften av byggnaden.
Med direktivet vill man undvika ”inlåsningseffekter” genom val av en viss
leverantörs produkter.
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Hur många byggnader berörs

Tack för
uppmärksamheten

