
ENERGIEFFEKTIVISERING 
STUGOR & LÄGENHETER

Klimatskal

Se över tätningslister i fönster och dörrar, om det inte är så kallt så man kan känna drag så kika efter 
glipor. Kan testa genom att stänga alla friskluftsventiler och därigenom skapa ett konstgjort större 
undertryck för att känna läckage.
Finns det takluckor, inspektera tätlister även här.

Värmesystem

Se över termostater. De som går att begränsa, maxbegränsa till tex 22 och minbegränsa till 18 (un-
der uthyrningsperiod)
Frånluftsvärmepump
Går oftast inte att gå för lågt i rumstemp utan de behöver ca 17°C och uppåt för att fungera.
I moderna värmepumpar så kan man lägga in en nattsänkning under de dyra timmarna, samma 
som för effekttaxan från nätägaren 07-19. T.ex med ”1° på innetempen” brukar vara 2-3 grader på 
framledningen, dvs vattnet ut till golv/radiatorer.
Se över värmekurvor. Vid 17°C ute behövs oftast ingen värme, då skall värmen stängas av.
Elgolvvärme, ställ termostaterna på 22°C och lås eller begränsa åtkomligheten för gäst.

Varmvatten

Byt till snålspolande duschmunstycken, 6 l/s. 
Se över så det går ut rätt temperatur, 55°C.
Är det väldigt varmt vid varmvattenberedaren så kan det bero på dålig isolering, vilket kostar hela 
året.
Se över om det finns icke eller dåligt isolerade varmvattenledningar, komplettera isoleringen, noga.
Finns med färdigtejpade skarvar på byggvaruhusen, bara kolla vilken dimension rören har.

Belysning

Byte till led, viktigast på utsidan där vi inte får någon nytta av spillvärmen.
Att släcka lampor är inte enbart energispar utan man förlänger även livslängden på ljuskällan.
Det kostar/sliter Inte mer av att släcka o tända.
Belysning utomhus skall styras via skymningsrelä, alt köp ljuskällor med inbyggt.

Ventilation

Frånluftsvärmepump behöver ha rätt flöde, här kan man inte minska ventilationen.
Har man annan värmekälla är FLVP så kan man se över ventilationen.
Ventilera enligt projekterade värden när huset används, minska ventilationen eller kör det intermit-
tent när huset inte används. 



Övrigt

Pjäxtorkar, se över möjligheten att koppla dem på timer, så de inte går hela natten.
Går det att ställa ner på lägre temperatur än ”hett” så borde alltid stå på det.
Alternativt, köp och fastinstallera pjäxtorkar med låg effekt, såna som säljs i par och skall gå hela 
natten, t.ex. 2x6W.
Bättre för pjäxorna också, och de låter inget. Med fördel på en timer i dosa på vägg med t.ex. 8 tim-
mars drift.
Kaffebryggare, koppla via timer. Se till att det finns termosar som man kan hälla över kaffet i istället 
för att hålla det varmt i glaskannan.
Vid nyanskaffning, perkolator? Billigare att hålla värmen i än en glaskanna.
Torkskåp, går de att maxbegränsa temperaturen så lås den på t.ex 38°C
Diskmaskin, fyll den och diska eller spola inte av disken innan, skrapa bara av till komposten med en 
slickepott. Se utredning.
Kommer disken stå så kan vissa matrester, t.ex. gröt behöva hålla vått, använd kallvatten.

På längre sikt

Närvarostyrning av ventilation med 8 timmars frånslagsfördröjning samt tidstyrd ventilation om 1-2 
timmar per dag, förslagsvis mitt på dagen när det är varmare.
Här gäller att känna sig för, en del hus kan dras med felaktigheter vilket gör att de måste ventileras 
fullt hela tiden, det är då fel på huset i sig och man borde då se på åtgärder för just de felaktigheter-
na.
I hus med direktel; Installera luft-luftvärmepump, viktigt att se till att innedelens luftflöde når så stora 
delar av huset som möjligt, den kan bara värma dit den kan blåsa.
Konvertera till vattenburet värmesystem med t.ex. bergvärme. Lång ”pay-off” men räknat på drift-
kostnaden inkl. räntor och avskrivning så kan det vara lönsamt från dag 1. -Gör en riktigt LCC/avkast-
ningskalkyl!  
Byte av fönster, görs oftast om det är dags pga skicket. 
På flera äldre fönster går det att komplettera med en extra ruta på insidan vilket kan vara nog så bra 
till en mindre kostnad än att byta till nytt.

Solceller

Lönsamhetskalkylen måste baseras på faktisk elförbrukning och förbrukningsprofil då en fjällstuga 
har väldigt lite förbrukning under sommaren.
I Stöten finns delar som ligger i skugga ganska långa tider på dygnet så det som är helt avgörande 
är läget, läget o läget. Träd som man inte bestämmer över själv osv. Taket bör också vara i så gott 
skick så att man helst inte behöver göra vid under solcellernas livstid. 

För att hitta energitjuvar;

Om det låter, rör på sig eller är varmt så drar det energi!
 


