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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare 
 
Syftet med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att det ska bli enklare för offentliga myndigheter att köpa in produkter, tjänster 
och entreprenadarbeten med reducerad miljöpåverkan. Det är frivilligt att använda kriterierna. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, 
om så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, kan integreras i myndighetens anbudsdokument. I det här dokumentet anges EU:s kriterier 
för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”vattenvärmare”. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående 
förklaring till varför dessa kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information. 

För varje grupp av produkter eller tjänster finns två uppsättningar av kriterier: 

− Kärnkriterierna är lämpliga att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och behandlar de viktigaste miljöeffekterna. 
De är framtagna för att kunna användas med minsta möjliga extra kontrollinsatser och kostnadsökningar. 

− De utvidgade kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan innebära att extra 
kontrollinsatser krävs eller medföra något högre kostnader än vid köp av andra produkter med samma funktionalitet. 

Kriterierna för kraftvärmepannor med en kapacitet på mindre än 50 kWe (mikrokraftvärmepannor) som tillhandahåller användbar värme till ett 
vattenbaserat värmesystem har företräde framför EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av kraftvärme från 20101. 
 
OBSERVERA (1): 
Följande text kommer att läggas till i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av kraftvärme: 
Kraftvärmepannor med en kapacitet på mindre än 50 kWe (mikrokraftvärmepannor) som tillhandahåller användbar värme till ett vattenbaserat 
värmesystem omfattas inte av EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av kraftvärme. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 
upphandling av vattenvärmare ska tillämpas vid upphandling av sådana värmare. 
 
OBSERVERA (2): 
I artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet (direktiv 2012/27/EU) och i bilaga III till samma direktiv, som måste ha införlivats i de nationella 
lagstiftningarna senast i juni 2014, anges specifika skyldigheter för offentliga myndigheter att upphandla viss energieffektiv utrustning. I detta ingår 
en skyldighet att bara köpa sådana produkter som tillhör den högsta energieffektivitetsklassen om produkterna omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt energimärkningsdirektivet (direktiv 2010/30/EU). För vattenvärmare som omfattas av kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 811/20132 kommer genomförandeåtgärderna för energimärkning att träda i kraft den 26 september 2015. 
Denna skyldighet är begränsad till statliga myndigheter och gäller för inköp som ligger över de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektiven. 
Dessutom måste kraven vara förenliga med faktorerna kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk 
lämplighet och tillräcklig konkurrens. Dessa faktorer kan variera mellan olika offentliga myndigheter och marknader. För närmare vägledning om 
hur denna aspekt av artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet och bilaga III till samma direktiv ska tolkas i samband med statliga myndigheters inköp 
av energieffektiva produkter, tjänster och byggnader, se punkterna 33–42 i kommissionens vägledning3.  
 
                                                      
1 Publicerade här: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 EUT L 239, 6.9.2013, s. 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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1. Definition och tillämpningsområde 

1.1 Produkter som omfattas 

Det här dokumentet behandlar upphandling av vattenvärmare. För dessa kriterier avses med produktgruppen vattenvärmare produkter som 
används för att producera värme och som ingår i vattenburna centralvärmesystem där det uppvärmda vattnet distribueras med hjälp av 
cirkulationspumpar och värmeavgivare, i syfte att uppnå och bibehålla önskad inomhustemperatur i ett slutet utrymme i form av t.ex. en byggnad, 
en bostad eller ett rum. Värmekällans funktion kan vara baserad på ett antal olika processer och tekniker, exempelvis följande: 

− Förbränning av gasformiga, flytande eller fasta fossila bränslen. 

− Förbränning av gasformiga, flytande eller fasta biobränslen. 

− Utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement. 

− Upptag av omgivningsvärme från luft, vatten eller mark, och/eller spillvärme. 

− Kraftvärme (samtidig produktion av värme och elektricitet i en och samma process). 

− Solenergi (som komplement). 

Vattenvärmarna ska ha en maximal värmeeffekt på 400 kW. 

Produktgruppen omfattar även rumsvärmare med inbyggd tappvarmvattenberedning, förutsatt att deras primära funktion är rumsuppvärmning. 

Följande produkter ingår inte i produktgruppen: 

− Värmare vars huvudfunktion är att tillhandahålla tappvarmvatten. 

− Värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmebärare, t.ex. ånga eller luft. 

− Kraftvärmeaggregat för uppvärmning med en maximal elektrisk effekt på 50 kW eller mer. 

− Rumsvärmare som kombinerar indirekt uppvärmning, med hjälp av vattenburna centralvärmesystem, och direkt uppvärmning genom direkt 
avgivande av värme till det rum eller utrymme där värmaren är installerad. 

Även om det inte uttryckligen anges i definitionerna ovan kan det hända att cirkulationspumpen är en integrerad del av värmaren. För stora 
värmare levereras vanligtvis cirkulationspumpen separat och cirkulationspumpen räknas då inte in bland de omfattade produkterna. 
Vattenvärmarna ska ha en maximal värmeeffekt på 400 kW. 

 
1.2 Produktdefinitioner 
I dessa kriterier gäller följande definitioner: 
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− värmare: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning. 

− rumsvärmare: en anordning som 

a. avger värme till ett vattenburet centralvärmesystem i syfte att uppnå och bibehålla önskad inomhustemperatur i ett slutet utrymme i 
form av t.ex. en byggnad, en bostad eller ett rum, 

b. är utrustad med en eller flera värmekällor. 

− rumsvärmare med inbyggd tappvarmvattenberedning: en rumsvärmare för vattenburen värme som är utformad för att också värma upp 
tappvatten till vissa temperaturer, i vissa mängder och med vissa flödeshastigheter under vissa intervall, och som är ansluten till extern 
tappvattenförsörjning. 

− värmekälla: den del av en värmare som producerar värmen, genom en eller flera av följande processer:  

a. Förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen.  

b. Utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.  

c. Upptag av omgivningsvärme från luft, vatten eller mark, och/eller spillvärme. 

− paket med rumsvärmare, temperaturregulator och solvärmeutrustning: ett paket som erbjuds till slutanvändare och som innehåller en eller 
flera rumsvärmare i kombination med en eller flera temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar. 

− paket med rumsvärmare med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning: ett paket som erbjuds till 
slutanvändare och som innehåller en eller flera rumsvärmare med inbyggd tappvarmvattenberedning i kombination med en eller flera 
temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar. 

− solvärmeutrustning: ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en ackumulatortank för solvärmt vatten eller en pump i 
solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat. 

− vattenburet centralvärmesystem: ett system som använder vatten som värmebärare för att distribuera centralt producerad värme till 
värmeavgivare för uppvärmning av byggnader eller delar av byggnader. 

− biomassa: den biologiskt nedbrytbara fraktionen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt den biologiskt 
nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall. 

− gasvärmare: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera värmekällor som drivs med gasformiga fossila 
bränslen eller biogas. 

− värmare för flytande bränslen: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera värmekällor som drivs med 
flytande fossila bränslen eller flytande biobränslen. 
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− värmare för fasta bränslen: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera värmekällor som drivs med fasta 
fossila bränslen eller fasta biobränslen. 

− eldriven värmare: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera eldrivna värmekällor. 

− värmare med panna: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera värmekällor som drivs genom 
förbränning av gasformiga, flytande eller fasta fossila bränslen eller biobränslen. 

− värmare med gaspanna: en värmare med panna utrustad med en eller flera värmekällor som drivs genom förbränning av gasformiga 
fossila bränslen eller biogas. 

− värmare med panna för flytande bränslen: en värmare med panna utrustad med en eller flera värmekällor som drivs genom förbränning av 
flytande fossila bränslen eller flytande biobränslen. 

− värmare med fastbränslepanna: en värmare med panna utrustad med en eller flera värmekällor som drivs genom förbränning av fasta 
fossila bränslen eller fasta biobränslen. 

− värmare med panna för fasta biobränslen: en värmare med panna utrustad med en eller flera värmekällor som drivs genom förbränning av 
fasta biobränslen. 

− värmare med elpanna: en värmare med panna utrustad med en eller flera värmekällor som producerar värme enbart med hjälp av 
Jouleeffekten i elektriska motståndselement. 

− värmare med värmepump: en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning med en eller flera värmekällor som använder 
omgivningsvärme från luft, vatten eller mark och/eller spillvärme för värmeproduktion. 

− bränsleeldad värmare med värmepump: en värmare med värmepump utrustad med en eller flera värmekällor som drivs med gasformiga 
eller flytande fossila bränslen eller gasformiga eller flytande biobränslen. 

− eldriven värmare med värmepump: en värmare med värmepump utrustad en eller flera eldrivna värmekällor. 

− kraftvärmeaggregat för uppvärmning: en rumsvärmare som samtidigt producerar värme och el i en och samma process. 

− värmare med yttre förbränning: en kategori av värmare som består av pannor, adsorptions-/absorptionsvärmepumpar och värmare med 
yttre förbränningsmotor. 

− temperaturregulator: utrustning som gör det möjligt för användaren att ställa in önskad inomhustemperatur och göra tidsinställningar och 
som vidarebefordrar relevanta uppgifter, t.ex. faktisk inomhus- och/eller utomhustemperatur, till exempelvis en styrenhet i värmaren, och 
därigenom bidrar till att reglera inomhustemperaturen. 

− årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning (ηs): förhållandet mellan rumsuppvärmningsbehovet under en viss 
uppvärmningssäsong, som tillgodoses av en rumsvärmare med eller utan tappvarmvattenberedning eller en hybridvärmare, inklusive 
temperaturregulator, och den årliga energiförbrukningen för att tillgodose detta behov, uttryckt i procent. 

− nominell avgiven värmeeffekt: en värmares angivna värmeeffekt vid rumsuppvärmning och, i förekommande fall, vattenuppvärmning vid 
standardförhållanden, uttryckt i kW. För rumsvärmare med värmepump och rumsvärmare med inbyggd tappvarmvattenberedning med 
värmepump ska standardförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten vara de dimensionerande 
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referensförhållanden som anges i förordning (EU) nr 813/2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG 
med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd 
tappvarmvattenberedning4. 

− standardförhållanden: driftsförhållandena för värmare under genomsnittliga klimatförhållanden för fastställande av nominell avgiven 
värmeeffekt, årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning, energieffektivitet vid uppvärmning av vatten, ljudeffektnivå och 
utsläpp av kväveoxider (NOX), kolmonoxid (CO), gasformigt organiskt kol (OGC) och partiklar. 

− genomsnittliga klimatförhållanden: de temperaturförhållanden som är typiska för staden Strasbourg. 

− årstidsbetingade utsläpp vid rumsuppvärmning: 

• För självmatande fastbränslepannor: ett viktat genomsnitt av utsläppen vid nominell avgiven värmeeffekt och utsläppen vid 30 % 
av nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mg/Nm3. 

• För manuellt matade fastbränslepannor som kan köras vid 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten i kontinuerligt läge: ett 
viktat genomsnitt av utsläppen vid nominell avgiven värmeeffekt och utsläppen vid 50 % av nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i 
mg/Nm3. 

• För manuellt matade fastbränslepannor som inte kan köras vid 50 % eller mindre av den nominella avgivna värmeeffekten i 
kontinuerligt läge: utsläppen vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mg/Nm3. 

• För kraftvärmepannor för fast bränsle: utsläppen vid den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i mg/Nm3. 

− global uppvärmningspotential: global uppvärmningspotential enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 842/20065. 

− Nm3: normalkubikmeter (vid 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Viktiga miljöeffekter 
De viktigaste miljöeffekterna av vattenvärmare är kopplade till användningsfasen. Framför allt handlar det om produktens energieffektivitet och 
tillhörande utsläpp av växthusgaser under drift. Utsläppen av växthusgaser beror huvudsakligen på utsläpp av koldioxid från förbränning och 
eventuellt – i lägre grad – på utsläpp av köldmedel (för vissa uppvärmningstekniker, t.ex. värmepumpar). 

Kriterierna installationsanvisningar och användarinformation har identifierats som några av de viktigaste för att garantera optimal 
miljöprestanda hos vattenvärmarna. 

Ytterligare miljöeffekter i form av försurning, marknära ozon och föroreningar av luft, vatten och mark är kopplade till utsläppen till luft under drift, 
exempelvis i form av kväveoxider (NOX), kolmonoxid (CO), gasformigt organiskt kol (OGC) och partiklar (PM). 

Andra relevanta miljöfrågor är buller och produktutformning. 

                                                      
4 EUT L 239, 6.9.2013, s. 136. 
5 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1. 
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Viktiga miljöeffekter Miljöanpassad upphandlingsstrategi 
 

• Energiförbrukning i användningsfasen 
• Utsläpp av växthusgaser i 

användningsfasen, till följd av 
förbränning av fossila bränslen eller 
läckage av värmepumpens köldmedel 

• Utsläpp till luft av NOX, OGC, CO och 
partiklar i användningsfasen 

• Buller i användningsfasen 
 

 
• Köpa vattenvärmare med hög 

energieffektivitet, låga utsläpp till luft 
(inklusive av växthusgaser) och lågt buller 

• Främja användningen av förnybara 
energikällor för vattenvärmare 

• Maximera vattenvärmarnas effektivitet 
genom att välja rätt storlek och installera 
dem på rätt sätt  

• Bibehålla vattenvärmarnas effektivitet genom 
effektivt underhåll av utbildad personal 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp/inköp och installation av vattenvärmare med liten miljöpåverkan Inköp/inköp och installation av vattenvärmare med liten miljöpåverkan 

URVALSKRITERIER URVALSKRITERIER 

1. Anbudsgivarens kompetens – endast vid installationsarbeten 

När vattenvärmare ska installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. 

Montörer, försäljare och servicepersonal ska vara fullt utbildade. 
Utbildningen ska omfatta följande: 

- Montering, installation och driftsättning av värmesystem. 
- Säkerhetstester enligt nationell lagstiftning. 
- Justering av utrustning och miljövänliga inställningar. 
- Underhåll och reparation av värmesystem.  
- Mättekniker för utsläpp till luft. 
- Teknisk och juridisk dokumentation för värmesystem 

(testrapporter, intyg, tillstånd). 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 
som nyligen utförts (antalet projekt och tidsramen för dessa ska anges 
av den upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på ett 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet.  

  

 

 

1. Anbudsgivarens kompetens – endast vid installationsarbeten 

När vattenvärmare ska installeras ska anbudsgivaren visa att väl 
kvalificerad och erfaren personal kommer att utföra installationen eller 
utbytet av produkterna. 

Montörer, försäljare och servicepersonal ska vara fullt utbildade. 
Utbildningen ska omfatta följande: 

- Montering, installation och driftsättning av värmesystem. 
- Säkerhetstester enligt nationell lagstiftning. 
- Justering av utrustning och miljövänliga inställningar. 
- Underhåll och reparation av värmesystem.  
- Mättekniker för utsläpp till luft. 
- Teknisk och juridisk dokumentation för värmesystem 

(testrapporter, intyg, tillstånd). 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över liknande projekt 
som nyligen utförts (antalet projekt och tidsramen för dessa ska anges 
av den upphandlande myndigheten), intyg om att de utförts på ett 
tillfredsställande sätt och information om personalens kvalifikationer 
och erfarenhet. 



 8

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Lägsta energieffektivitet 

Vattenvärmarens årstidsbetingade energieffektivitet vid 
rumsuppvärmning ηs får inte understiga de gränsvärden som anges 
nedan. 

Typ av värmekälla Lägsta årstidsbetingad 
energieffektivitet vid 
rumsuppvärmning 

Alla värmare utom värmare med 
panna för fasta biobränslen 

ηs ≥ 90 % 

Värmare med panna för fasta 
biobränslen 

ηs ≥ 75 %6 

 
Den årstidsbetingade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning ska 
beräknas enligt  

1) de förfaranden som anges i bilaga III till 
ekodesignförordningen för pannor och värmepumpar för 
rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med 
inbyggd tappvarmvattenberedning7, 

2) de harmoniserade standarderna och övergångsmetoderna för 
mätning och beräkning för genomförandet av ekodesign- och 
energimärkningsförordningarna inom ramarna för 
kommissionens meddelande 2014/C 207/02.8 

Förutom förfarandena i punkterna 1 och 2 ska förfarandena i bilaga VII 
till energimärkningsförordningen för pannor och värmepumpar för 
rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd 
tappvarmvattenberedning och paket med pannor och värmepumpar för 
rumsuppvärmning9 tillämpas för paket med rumsvärmare. 

1. Lägsta energieffektivitet 

Vattenvärmarens årstidsbetingade energieffektivitet vid 
rumsuppvärmning ηs får inte understiga de gränsvärden som anges 
nedan. 

Typ av värmekälla Lägsta årstidsbetingad 
energieffektivitet vid 
rumsuppvärmning 

Alla värmare utom värmare med 
panna för fasta biobränslen 

ηs ≥ 96 % 

Värmare med panna för fasta 
biobränslen 

ηs ≥ 77 % 

 
Den årstidsbetingade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning ska 
beräknas enligt  

1) de förfaranden som anges i bilaga III till ekodesignförordningen 
för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt 
pannor eller värmepumpar med inbyggd 
tappvarmvattenberedning, 

2) de harmoniserade standarderna och övergångsmetoderna för 
mätning och beräkning för genomförandet av ekodesign- och 
energimärkningsförordningarna inom ramarna för 
kommissionens meddelande 2014/C 207/02. 

Förutom förfarandena i punkterna 1 och 2 ska förfarandena i bilaga VII 
till energimärkningsförordningen för pannor och värmepumpar för 
rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd 
tappvarmvattenberedning och paket med pannor och värmepumpar för 
rumsuppvärmning tillämpas för paket med rumsvärmare. 

                                                      
6 Ett utkast till en ekodesignförordning för fastbränslepannor är för närvarande under behandling. Utkastet som meddelats till Världshandelsorganisationen (WTO) innehåller 
tröskelvärden för årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning på 75 % och 77 %, beroende på pannans storlek. Dessa tröskelvärden börjar gälla fyra år efter förordningens 
offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning (även om denna tidpunkt skulle kunna skjutas upp efter övervägande av den föreskrivande kommittén för ekodesign). Därför 
kan, efter att de obligatoriska ekodesignkraven för fastbränslepannor har trätt i kraft, ambitionsnivån för energieffektiviteten komma att höjas. 
7 Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign 
för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (EUT L 239, 6.9.2013). 
8 Kommissionens meddelande 2014/C 207/02 med övergångsmetoderna för mätning och beräkning för genomförande av Ekodesign Lot 1 (EUT C 207, 3.7.2014). 
9 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning 
av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, 
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För värmare med fastbränslepanna ska ηs beräknas enligt ovan 
nämnda förfaranden, med hänsyn tagen till följande bestämmelser: 

a) Beräkningen av ηs ska baseras på det kalorimetriska värmevärdet 
hos det fuktiga bränslet (i levererad form), GCVar, vilket korrigerar 
för bränslets vattenhalt och inkluderar den latenta värmeenergin i 
det väte som oxideras till vatten vid förbränningen. Principerna i 
standarden EN 303-5, eller en likvärdig standard, ska tillämpas vid 
uppskattningen av ηs, samtidigt som GCVar ska användas för 
beräkningen av ηs i stället för det effektiva värmevärdet hos det 
fuktiga bränslet (i levererad form), NCVar. 

b) Vid bestämningen av det kalorimetriska värmevärdet hos det 
fuktiga bränslet (i levererad form), GCVar, ska principerna i 
standarden EN 14918, eller en likvärdig standard, tillämpas. 

 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU10) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra 
lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om 
överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans med resultat från 
tester som utförts i enlighet med det testförfarande som anges i 
respektive EN-standarder, eller likvärdiga standarder, för den aktuella 
produkttypen (se tabell 1 i de förklarande anmärkningarna). 

För värmare med fastbränslepanna ska ηs beräknas enligt ovan 
nämnda förfaranden, med hänsyn tagen till följande bestämmelser: 

a) Beräkningen av ηs ska baseras på det kalorimetriska värmevärdet 
hos det fuktiga bränslet (i levererad form), GCVar, vilket korrigerar 
för bränslets vattenhalt och inkluderar den latenta värmeenergin i 
det väte som oxideras till vatten vid förbränningen. Principerna i 
standarden EN 303-5, eller en likvärdig standard, ska tillämpas vid 
uppskattningen av ηs, samtidigt som GCVar ska användas för 
beräkningen av ηs i stället för det effektiva värmevärdet hos det 
fuktiga bränslet (i levererad form), NCVar. 

b) Vid bestämningen av det kalorimetriska värmevärdet hos det 
fuktiga bränslet (i levererad form), GCVar, ska principerna i 
standarden EN 14918, eller en likvärdig standard, tillämpas. 

 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med resultat från tester som utförts i 
enlighet med det testförfarande som anges i respektive EN-standarder, 
eller likvärdiga standarder, för den aktuella produkttypen (se tabell 1 i 
de förklarande anmärkningarna). 

2. Utsläppsgränsvärden för växthusgaser 

Vattenvärmarens utsläpp av växthusgaser, uttryckt i gram CO2-
ekvivalenter per kWh producerad värme och beräknat med hjälp av de 
TEWI-formler (Total Equivalent Warming Impact) som anges i de 
förklarande anmärkningarna, får inte överstiga värdena i 
nedanstående tabell. 

Typ av värmekälla Utsläppsgränsvärden för 
växthusgaser 

Alla värmare, utom värmare med 220 g CO2-ekvivalenter/kWh 

2. Utsläppsgränsvärden för växthusgaser. 

Vattenvärmarens utsläpp av växthusgaser, uttryckt i gram CO2-
ekvivalenter per kWh producerad värme och beräknat med hjälp av de 
TEWI-formler (Total Equivalent Warming Impact) som anges i de 
förklarande anmärkningarna, får inte överstiga värdena i nedanstående 
tabell. 

Typ av värmekälla Utsläppsgränsvärden för 
växthusgaser 

Alla värmare, utom värmare med 210 g CO2-ekvivalenter/kWh 

                                                                                                                                                                                                                                             
temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (EUT 
L 239, 6.9.2013, s. 1). 
10 Kommissionens beslut av den 28 maj 2014 om fastställande av kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattenvärmare, EUT L 164, 3.6.2014, s. 83. 
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värmepump producerad värme  
Värmare med värmepump 170 g CO2-ekvivalenter/kWh 

producerad värme 
 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare eller annat relevant 
miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna kraven ska anses 
uppfylla kriteriet. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, 
t.ex. ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans 
med de beräknade växthusgasutsläppen enligt de föreslagna TEWI-
formlerna och information om alla parametrar som användes för att 
beräkna växthusgasutsläppen. 

värmepump producerad värme  
Värmare med värmepump 150 g CO2-ekvivalenter/kWh 

producerad värme 
 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare eller annat relevant 
miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna kraven ska anses 
uppfylla kriteriet. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, 
t.ex. ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans 
med de beräknade växthusgasutsläppen enligt de föreslagna TEWI-
formlerna och information om alla parametrar som användes för att 
beräkna växthusgasutsläppen. 

3. Produktens livslängd och garanti 

Garantivillkoren ska omfatta reparation eller byte av produkten under 
minst fyra år. Anbudsgivaren ska även garantera att det finns 
originalreservdelar eller likvärdiga reservdelar att tillgå (direkt eller via 
andra utsedda återförsäljare) under minst tio år efter inköpsdagen. 
Denna regel ska inte gälla vid oundvikliga och tillfälliga händelser som 
ligger utanför tillverkarens kontroll, t.ex. naturkatastrofer. 
 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav uppfylls. 
 

3. Produktens livslängd och garanti 

Garantivillkoren ska omfatta reparation eller byte av produkten under 
minst fem år. Anbudsgivaren ska även garantera att det finns 
originalreservdelar eller likvärdiga reservdelar att tillgå (direkt eller via 
andra utsedda återförsäljare) under minst tio år efter inköpsdagen. 
Denna regel ska inte gälla vid oundvikliga och tillfälliga händelser som 
ligger utanför tillverkarens kontroll, t.ex. naturkatastrofer. 
 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 
Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. en försäkran 
från tillverkaren att ovanstående krav uppfylls. 
  

4. Installationsanvisningar och användarinformation 

Produkten ska levereras med följande installationsanvisningar och 
användarinformation i tryck (på förpackningen och/eller i den 
dokumentation som medföljer produkten) och/eller i elektroniskt 
format: 

a) Allmän information om lämpliga dimensioner på värmare för 

4. Installationsanvisningar och användarinformation 

Produkten ska levereras med följande installationsanvisningar och 
användarinformation i tryck (på förpackningen och/eller i den 
dokumentation som medföljer produkten) och/eller i elektroniskt format: 

a) Allmän information om lämpliga dimensioner på värmare för 
byggnader med olika egenskaper/storlek. 

                                                      
11 EGT 196, 16.8.1967, s. 1. 
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byggnader med olika egenskaper/storlek. 

b) Information om värmarens energiförbrukning. 

c) Lämpliga installationsanvisningar, som innefattar följande: 

i) Instruktioner om att värmaren ska installeras av utbildade 
montörer. 

ii) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas när 
värmaren monteras eller installeras. 

iii) Instruktioner om att värmarens kontrollinställningar 
(uppvärmningskurva) ska justeras på lämpligt sätt efter 
installationen. 

iv) I förekommande fall, uppgifter om vilka utsläppsvärden för 
luftföroreningar som ska gälla för rökgaserna i 
användningsfasen och hur värmaren bör ställas in för att 
uppnå dessa värden. I synnerhet ska det i 
rekommendationerna anges att 

− värmaren ska ställas in med hjälp av mätinstrument för 
mätning av CO, O2 eller CO2, NOX, temperatur och sot, så att 
inga av gränsvärdena i kriterierna 2, 4, 5, 6 och 7 överskrids, 

− hålen för mätinstrumenten ska göras på samma ställen som 
vid laboratorietester, 

− mätvärdena ska registreras i ett särskilt formulär eller diagram, 
och slutanvändaren ska spara en kopia. 

v) För teknik med låga rökgastemperaturer: instruktioner om att 
systemet ska vara korrosionsskyddat. 

vi) För kondensationspannor: instruktioner om att skorstenen ska 
skyddas mot kondensat med lågt pH. 

vii) För värmepumpar: tydliga angivelser om att ämnen som 
klassificeras som miljöfarliga eller som utgör en hälsorisk 
enligt definitionerna i rådets direktiv 67/548/EEG11 med senare 
ändringar inte ska användas. 

viii) Information om vem montören kan vända sig till för råd om 
installationen. 

b) Information om värmarens energiförbrukning. 

c) Lämpliga installationsanvisningar, som innefattar följande: 

i) Instruktioner om att värmaren ska installeras av utbildade 
montörer. 

ii) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas när 
värmaren monteras eller installeras. 

iii) Instruktioner om att värmarens kontrollinställningar 
(uppvärmningskurva) ska justeras på lämpligt sätt efter 
installationen. 

iv) I förekommande fall, uppgifter om vilka utsläppsvärden för 
luftföroreningar som ska gälla för rökgaserna i 
användningsfasen och hur värmaren bör ställas in för att 
uppnå dessa värden. I synnerhet ska det i 
rekommendationerna anges att 

− värmaren ska ställas in med hjälp av mätinstrument för 
mätning av CO, O2 eller CO2, NOX, temperatur och sot, så att 
inga av gränsvärdena i kriterierna 2, 4, 5, 6 och 7 överskrids, 

− hålen för mätinstrumenten ska göras på samma ställen som 
vid laboratorietester, 

− mätvärdena ska registreras i ett särskilt formulär eller diagram, 
och slutanvändaren ska spara en kopia. 

v) För teknik med låga rökgastemperaturer: instruktioner om att 
systemet ska vara korrosionsskyddat. 

vi) För kondensationspannor: instruktioner om att skorstenen ska 
skyddas mot kondensat med lågt pH. 

vii) För värmepumpar: tydliga angivelser om att ämnen som 
klassificeras som miljöfarliga eller som utgör en hälsorisk enligt 
definitionerna i rådets direktiv 67/548/EEG med senare 
ändringar inte ska användas. 

viii) Information om vem montören kan vända sig till för råd om 
installationen. 

d) Bruksanvisningar för servicepersonalen. 
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d) Bruksanvisningar för servicepersonalen. 

e) Användarinformation, däribland 

i) hänvisningar till behöriga installatörer och servicepersonal, 

ii) rekommendationer om korrekt användning och korrekt 
underhåll av värmaren, inklusive vilka bränslen som ska 
användas, hur dessa ska lagras för optimal förbränning och ett 
schema för regelbundet underhåll, 

iii) råd om hur förnuftig användning kan minimera värmarens 
miljöpåverkan, i synnerhet information om hur korrekt 
användning av produkten kan minimera energiförbrukningen, 

iv) i tillämpliga fall, information om hur mätresultaten ska tolkas 
och hur de kan förbättras, 

v) information om vilka delar som kan bytas ut. 

f) Rekommendationer om lämplig kassering när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga bevis på överensstämmelse med 
ovanstående kriterium. 

e) Användarinformation, däribland 

i) hänvisningar till behöriga installatörer och servicepersonal, 

ii) rekommendationer om korrekt användning och korrekt 
underhåll av värmaren, inklusive vilka bränslen som ska 
användas, hur dessa ska lagras för optimal förbränning och ett 
schema för regelbundet underhåll, 

iii) råd om hur förnuftig användning kan minimera värmarens 
miljöpåverkan, i synnerhet information om hur korrekt 
användning av produkten kan minimera energiförbrukningen, 

iv) i tillämpliga fall, information om hur mätresultaten ska tolkas 
och hur de kan förbättras, 

v) information om vilka delar som kan bytas ut. 

f) Rekommendationer om lämplig kassering när produkten är uttjänt. 

 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga former av bevis ska 
också godtas, t.ex. skriftliga bevis på överensstämmelse med 
ovanstående kriterium. 

 5. Köldmedium och köldbärare 

Köldmedium 

Köldmediets globala uppvärmningspotential över en 100-årsperiod 
(GWP100) får inte överstiga 2 00012. GWP100-värdena ska vara de som 
anges i bilaga I till förordning (EU) nr 517/201413. Ett köldmediums 
GWP100-värde ska beräknas som uppvärmningspotentialen över en 
100-årsperiod för ett kilogram av gasen i förhållande till ett kilogram 
CO2. För de köldmedium som inte omfattas av förordning (EU) nr 

                                                      
12 Efter genomförandet av förordning (EU) nr 517/2014 förväntas tillgången på utrustning som använder köldmedium med betydligt lägre GWP öka under de 
kommande åren, vilket kommer att tas i beaktande vid en framtida uppdatering av dessa kriterier. 
13 EUT L 150, 20.5.2014, s. 195. 
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517/2014 bör referenskällorna för GWP100-värdena vara de som 
definieras i punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/201214. 

Köldbärare 

Rumsvärmare som använder köldbärare får inte ha en utformning som 
är baserad på sådana köldbärare, saltlösningar eller tillsatser som 
klassificeras som miljöfarliga eller som utgör en hälsofara i den mening 
som avses i förordning (EG) nr 1272/200815 och rådets direktiv 
67/548/EEG16. Det ska tydligt framgå av installationsanvisningarna att 
ämnen som klassificeras som miljöfarliga eller som utgör en hälsofara 
inte får användas som köldbärare. 

 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med namn på de köldmedium som 
används i produkten och deras GWP100-värden.  

 6. Utsläppsgränsvärden för kväveoxider (NOX) 

Koncentrationen av kväveoxider (NOX) i rökgaserna får inte överstiga 
de gränsvärden som anges nedan (ej tillämpligt för elektriska värmare). 
NOX-utsläppen ska beräknas som summan av kvävemonoxid- och 
kvävedioxidutsläppen och mätningarna ska utföras vid följande 
driftsförhållanden: 

• Värmare som drivs med gasformiga eller flytande bränslen: vid 
standardförhållanden och nominell avgiven värmeeffekt. 

• Värmare som drivs med fasta bränslen: som årstidsbetingade 
utsläpp vid rumsuppvärmning enligt tabell 2 i de förklarande 
anmärkningarna. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 EUT L 72, 10.3.2012, s. 7. 
15 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1. 
16 EGT 196, 16.8.1967, s. 1. 
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Typ av 
värmekälla 

Utsläppsgränsvärde för NOX 

Gasvärmare Utrustade med förbränningsmotor med inre 
förbränning:  
170 mg/kWh GCV tillförd energi 

Med yttre förbränning:  
36 mg/kWh GCV tillförd energi 

Värmare för 
flytande 
bränslen 

Utrustade med förbränningsmotor med inre 
förbränning:  
380 mg/kWh GCV tillförd energi 

Med yttre förbränning:  
100 mg/kWh GCV tillförd energi 

Värmare för 
fasta bränslen 

150 mg/Nm3 vid 10 % O2 

 

Värdena ska anges i mg/kWh GCV tillförd energi eller i mg/Nm3, 
beroende på vad som är tillämpligt. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) eller 
likvärdiga standarder. 

 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med testresultat som visar NOX-
utsläppen i rökgaserna. 

 7. Utsläppsgränsvärden för kolmonoxid (CO) 

Koncentrationen av kolmonoxid (CO) i rökgaserna får inte överstiga de 
gränsvärden som anges nedan (ej tillämpligt för elektriska värmare). 
Kolmonoxidutsläppen ska mätas vid standardförhållanden och nominell 
avgiven värmeeffekt och mätningarna ska utföras vid följande 
driftsförhållanden: 
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• Värmare som drivs med gasformiga eller flytande bränslen: vid 
standardförhållanden och nominell avgiven värmeeffekt. 

• Värmare som drivs med fasta bränslen: som årstidsbetingade 
utsläpp vid rumsuppvärmning enligt tabell 2 i de förklarande 
anmärkningarna. 

 

Typ av värmekälla Utsläppsgränsvärde för kolmonoxid 

Gasvärmare Utrustade med förbränningsmotor med inre 
förbränning:  
150 mg/Nm3 vid 5 % O2 

Med yttre förbränning:  
25 mg/kWh GCV tillförd energi 

Värmare för flytande 
bränslen 

Utrustade med förbränningsmotor med inre 
förbränning:  
200 mg/Nm3 vid 5 % O2 

Med yttre förbränning:  
50 mg/kWh GCV tillförd energi 

Värmare för fasta 
bränslen 

Självmatande:  
175 mg/Nm3 vid 10 % O2 

Manuellt matade: 250 mg/Nm3 vid 10 % O2 

Värdena ska anges i mg/kWh GCV tillförd energi eller i mg/Nm3, 
beroende på vad som är tillämpligt. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) eller 
likvärdiga standarder. 

 

Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med testresultat som visar 
kolmonoxidutsläppen i rökgaserna. 
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 8. Utsläppsgränsvärden för gasformigt organiskt kol (OGC) 

Koncentrationen av gasformigt organiskt kol (OGC) i rökgaserna får 
inte överstiga de gränsvärden som anges nedan (endast tillämpligt för 
värmare med fastbränslepanna). Utsläppen av gasformigt organiskt kol 
ska mätas som årstidsbetingade utsläpp vid rumsuppvärmning enligt 
tabell 2 i de förklarande anmärkningarna.  

Typ av värmekälla Utsläppsgränsvärde för 
gasformigt organiskt kol 

Värmare med fastbränslepanna 7 mg/Nm3 vid 10 % O2 

Värdena ska anges i mg/Nm3. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) eller 
likvärdiga standarder. 

 

 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med testresultat som visar utsläppen 
av gasformigt organiskt kol i rökgaserna. 

 9. Utsläppsgränsvärden för partiklar (PM) 

Koncentrationen av partiklar (PM) i rökgaserna får inte överstiga de 
gränsvärden som anges nedan. Partikelutsläppen ska mätas vid 
standardförhållanden och nominell avgiven värmeeffekt och 
mätningarna ska utföras vid följande driftsförhållanden: 

• Värmare som drivs med flytande bränslen: vid 
standardförhållanden och nominell avgiven värmeeffekt. 

• Värmare som drivs med fasta bränslen: som årstidsbetingade 
utsläpp vid rumsuppvärmning enligt tabell 2 i de 
förklarande anmärkningarna. 
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Typ av värmekälla Utsläppsgränsvärde för partiklar 

Värmare för flytande 
bränslen 

Utrustade med förbränningsmotor med inre 
förbränning:  
1 mg/Nm3 vid 5 % O2 

Med yttre förbränning: inget gränsvärde 

Värmare för fasta 
bränslen 

20 mg/Nm3 vid 10 % O2 

Värdena ska anges i mg/Nm3. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) eller 
likvärdiga standarder. 

 
 
 
Kontroll: 
Produkter med EU:s miljömärke för vattenvärmare (kommissionens 
beslut 2014/314/EU) eller annat relevant miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse 
med detta kriterium, tillsammans med testresultat som visar utsläppen 
av partiklar i rökgaserna. 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
Poäng tilldelas för följande: Poäng tilldelas för följande: 
1. Extra energieffektivitet 

Extrapoäng tilldelas för varje 1 % extra ökning av den årstidsbetingade 
energieffektiviteten vid rumsuppvärmning ηs hos vattenvärmaren, 
enligt specifikationerna i kriterium 1. 

 
Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med resultaten från tester 
som utförts i enlighet med det testförfarande som anges i respektive 
EN-standarder, eller likvärdiga standarder, för den aktuella 

1. Extra energieffektivitet 

Extrapoäng tilldelas för varje 1 % extra ökning av den årstidsbetingade 
energieffektiviteten vid rumsuppvärmning ηs hos vattenvärmaren, enligt 
specifikationerna i kriterium 1. 

 
Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med resultaten från tester 
som utförts i enlighet med det testförfarande som anges i respektive 
EN-standarder, eller likvärdiga standarder, för den aktuella 
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produkttypen (se tabell 1 i de förklarande anmärkningarna). produkttypen (se tabell 1 i de förklarande anmärkningarna). 

2. Extra minskning av utsläppen av växthusgaser 

Extrapoäng tilldelas för varje 5 g extra minskning av utsläppen av 
växthusgaser från vattenvärmaren, enligt specifikationerna i 
kriterium 2. 

 
Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med de beräknade utsläppen 
av växthusgaser enligt de föreslagna TEWI-formlerna och information 
om alla parametrar som användes för att beräkna utsläppen av 
växthusgaser. 

 

 

2. Extra minskning av utsläppen av växthusgaser 

Extrapoäng tilldelas för varje 5 g extra minskning av utsläppen av 
växthusgaser från vattenvärmaren, enligt specifikationerna i 
kriterium 2. 

 
Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med de beräknade utsläppen 
av växthusgaser enligt de föreslagna TEWI-formlerna och information 
om alla parametrar som användes för att beräkna utsläppen av 
växthusgaser. 

 

3. Gränsvärden för buller 
Det rekommenderas att det här tilldelningskriteriet används vid 
offentlig upphandling av vattenvärmare som ska installeras i 
bullerkänsliga byggnader, t.ex. sjukhus och skolor, i enlighet med 
tillämpningsområdet för direktiv 2002/49/EG17 om bedömning och 
hantering av omgivningsbuller. 

Värdena ska anges i dB(A) eller dB(C), beroende på vad som är 
tillämpligt. Testerna ska utföras i enlighet med relevanta standarder i 
tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna), eller likvärdiga 
standarder, vid standardförhållanden och nominell avgiven 
värmeeffekt. 

De tilldelade poängen ska beräknas enligt följande: 

 
 

där 

• PL är bullernivåpoängen, 

• LA,min är den lägsta A-viktade ljudeffektnivån för ett anbud som fullt 

3. Gränsvärden för buller  
Det rekommenderas att det här tilldelningskriteriet används vid offentlig 
upphandling av vattenvärmare som ska installeras i bullerkänsliga 
byggnader, t.ex. sjukhus och skolor, i enlighet med tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. 

Värdena ska anges i dB(A) eller dB(C), beroende på vad som är 
tillämpligt. Testerna ska utföras i enlighet med relevanta standarder i 
tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna), eller likvärdiga 
standarder, vid standardförhållanden och nominell avgiven 
värmeeffekt. 

De tilldelade poängen ska beräknas enligt följande: 

 
 

där 

• PL är bullernivåpoängen, 

• LA,min är den lägsta A-viktade ljudeffektnivån för ett anbud som fullt 
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ut överensstämmer med kriterierna, 

• LC,min är den lägsta C-viktade ljudeffektnivån för ett anbud som fullt 

ut överensstämmer med kriterierna, när så är tillämpligt, 

• LA är den A-viktade ljudeffektnivå som ska bedömas, 

• LC är den C-viktade ljudeffektnivå som ska bedömas, när så är 

tillämpligt, 

• PLA,max är det högsta antalet A-viktade ljudeffektnivåpoäng som 

kan tilldelas, 

• PLC,max är det högsta antalet C-viktade ljudeffektnivåpoäng som 

kan tilldelas, när så är tillämpligt. 

 

Inga poäng ska tilldelas om bullernivåerna för vattenvärmaren 
överskrider de gränsvärden som anges nedan. 

Typ av 
värmekälla 

Mätning Gränsvärde för buller 

Alla värmare 
utom kraft-
värme-
aggregat för 
uppvärmning 
och värme-
pumpar 
utrustade 
med 
förbrännings-
motor med 
inre 
förbränning 

Gränsvärde för A-
viktad ljudeffektnivå 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

Kraftvärme-
aggregat för 
uppvärmning 
och värme-

Gränsvärde för A-
viktad 
ljudtrycksnivå (LPAd, 

lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 

ut överensstämmer med kriterierna, 

• LC,min är den lägsta C-viktade ljudeffektnivån för ett anbud som fullt 

ut överensstämmer med kriterierna, när så är tillämpligt, 

• LA är den A-viktade ljudeffektnivå som ska bedömas, 

• LC är den C-viktade ljudeffektnivå som ska bedömas, när så är 

tillämpligt, 

• PLA,max är det högsta antalet A-viktade ljudeffektnivåpoäng som 

kan tilldelas, 

• PLC,max är det högsta antalet C-viktade ljudeffektnivåpoäng som 

kan tilldelas, när så är tillämpligt. 

 

Inga poäng ska tilldelas om bullernivåerna för vattenvärmaren 
överskrider de gränsvärden som anges nedan. 

Typ av 
värmekälla 

Mätning Gränsvärde för buller 

Alla värmare 
utom kraft-
värme-
aggregat för 
uppvärmning 
och värme-
pumpar 
utrustade 
med 
förbrännings-
motor med 
inre 
förbränning 

Gränsvärde för A-
viktad ljudeffektnivå 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

Kraftvärme-
aggregat för 
uppvärmning 
och värme-

Gränsvärde för A-
viktad 
ljudtrycksnivå (LPAd, 

lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 
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utrustade 
med 
förbrännings-
motor med 
inre 
förbränning 

viktad 
ljudtrycksnivå (LPCd, 

lim) 

Anmärkning: PN är den nominella (full belastning) avgivna 
värmeeffekten; PE är den elektriska effekten. 

 

Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med testresultat som visar 
bullernivåerna (gränsvärde för A-viktad ljudeffektnivå och, när så är 
tillämpligt, gränsvärde för C-viktad ljudeffektnivå). 

 
  

utrustade 
med 
förbrännings-
motor med 
inre 
förbränning 

viktad 
ljudtrycksnivå (LPCd, 

lim) 

Anmärkning: PN är den nominella (full belastning) avgivna 
värmeeffekten; PE är den elektriska effekten. 

 

Kontroll: 
Ett intyg ska tillhandahållas, tillsammans med testresultat som visar 
bullernivåerna (gränsvärde för A-viktad ljudeffektnivå och, när så är 
tillämpligt, gränsvärde för C-viktad ljudeffektnivå). 

4. Produktutformning 

Poäng ska tilldelas om vattenvärmaren är lätt att ta isär av utbildad 
personal med hjälp av vanliga verktyg, för reparation och utbyte av 
utslitna delar, uppgradering av gamla eller föråldrade delar och 
separering av delar och material, i slutänden för återanvändning eller 
återvinning. 

 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kraven ska tilldelas poäng. Andra lämpliga former av bevis ska också 
godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, 
tillsammans med en teknisk rapport från tillverkaren som visar hur 
produkten tas isär med en sprängskiss som anger de viktigaste 
komponenterna och identifierar eventuella farliga ämnen i dessa 
komponenter, enligt specifikationen i bilaga II till direktiv 2002/96/EG 
(WEEE-direktivet)18. Denna sprängskiss ska finnas tillgänglig på 
tillverkarens webbplats. Information om farliga ämnen ska 
tillhandahållas till upphandlaren i form av en materiallista som 
identifierar materialtypen, den använda kvantiteten och materialets 
placering på vattenvärmaren. 

4. Produktutformning 

Poäng ska tilldelas om vattenvärmaren är lätt att ta isär av utbildad 
personal med hjälp av vanliga verktyg, för reparation och utbyte av 
utslitna delar, uppgradering av gamla eller föråldrade delar och 
separering av delar och material, i slutänden för återanvändning eller 
återvinning. 

 
Kontroll: 
Produkter med relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de angivna 
kraven ska tilldelas poäng. Andra lämpliga former av bevis ska också 
godtas, t.ex. ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, 
tillsammans med en teknisk rapport från tillverkaren som visar hur 
produkten tas isär med en sprängskiss som anger de viktigaste 
komponenterna och identifierar eventuella farliga ämnen i dessa 
komponenter, enligt specifikationen i bilaga II till direktiv 2002/96/EG 
(WEEE-direktivet). Denna sprängskiss ska finnas tillgänglig på 
tillverkarens webbplats. Information om farliga ämnen ska 
tillhandahållas till upphandlaren i form av en materiallista som 
identifierar materialtypen, den använda kvantiteten och materialets 
placering på vattenvärmaren. 
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5. Utsläpp av gasformigt organiskt kol (OGC) 

Poäng ska tilldelas om utsläppen av gasformigt organiskt kol (OGC) 
inte överskrider värdet 7 mg/Nm3 vid 10 % O2. 

Utsläppen av gasformigt organiskt kol ska mätas som årstidsbetingade 
utsläpp vid rumsuppvärmning enligt tabell 2 i de förklarande 
anmärkningarna. 

Värdena ska anges i mg/Nm3. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) 
eller likvärdiga standarder. 

För andra tekniker än värmare med fastbränslepanna ska det högsta 
antalet poäng som kan tilldelas för utsläpp av gasformigt organiskt kol 
tilldelas, eftersom det bara är fastbränslepannor som visat sig vara 
potentiellt problematiska i fråga om utsläpp av gasformigt organiskt 
kol. 

 

För värmare med fastbränslepanna ska poäng tilldelas enligt följande 
beräkning: 

 

 

där  

• POGC är poängen för utsläpp av gasformigt organiskt kol, 

• OGCmin är det lägsta testresultatet för utsläpp av gasformigt 
organiskt kol för ett anbud som fullt ut överensstämmer med 
kriterierna, bland anbuden för värmare med fastbränslepanna, 

• OGC är testresultatet för utsläpp av gasformigt organiskt kol som 
ska bedömas, 
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• POGCmax är det högsta antalet poäng som kan uppnås för utsläpp 
av gasformigt organiskt kol. 

Kontroll 
Ett intyg tillsammans med testresultat som visar utsläppen av 
gasformigt organiskt kol ska tillhandahållas för värmare med 
fastbränslepanna.  

6. Utsläpp av partiklar (PM) 

Poäng ska tilldelas om utsläppen av partiklar (PM) inte överskrider 
värdet 20 mg/Nm3 vid 10 % O2. 

Utsläppen av partiklar ska mätas som årstidsbetingade utsläpp vid 
rumsuppvärmning enligt tabell 2 i de förklarande anmärkningarna.  

Värdena ska anges i mg/Nm3. Testerna ska utföras i enlighet med 
relevanta standarder i tabell 1 (se de förklarande anmärkningarna) 
eller likvärdiga standarder. 

För andra tekniker än värmare med fastbränslepanna ska det högsta 
antalet poäng som kan tilldelas för utsläpp av partiklar tilldelas, 
eftersom det bara är fastbränslepannor som visat sig vara potentiellt 
problematiska i fråga om utsläpp av partiklar. 

För värmare med fastbränslepanna ska poäng tilldelas enligt följande 
beräkning: 

 

 

 

där  

• PPM är poängen för utsläpp av partiklar, 

• PMmin är det lägsta testresultatet för utsläpp av partiklar för ett 
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anbud som fullt ut överensstämmer med kriterierna, bland 
anbuden för värmare med fastbränslepanna, 

• PM är testresultatet för utsläpp av partiklar som ska bedömas, 

• PPMmax är det högsta antalet poäng som kan uppnås för utsläpp 
av partiklar. 

Kontroll 
Ett intyg tillsammans med testresultat som visar utsläppen av partiklar 
ska tillhandahållas för värmare med fastbränslepanna.  
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Förklarande anmärkningar 
 

1. Testmetoderna för varje kriterium ska, såvida inte annat anges, vara de som föreskrivs i de relevanta standarderna i tabell 1. När så är 
lämpligt kan andra testmetoder än de som anges för varje kriterium tillämpas, om de kan betraktas som likvärdiga. 

 
 

Tabell 1. Relevanta standarder för testmetoder 
 
Beteckning Titel 
Värmare med gaspanna 
EN 676 Gasutrustning – Fläktbrännare för gas 
EN 15502-1 Gaseldade värmepannor – Del 1: Allmänna krav och tester 
Värmare med panna för flytande bränsle 
EN 267 Automatiska brännare för flytande bränslen med forcerat drag 
EN 303-1 Värmepannor – Del 1: Värmepannor med fläktbrännare – Terminologi, allmänna krav, provning och märkning 
EN 303-2 Värmepannor – Del 2: Värmepannor med fläktbrännare – Särskilda krav för pannor med 

förstoftningsoljebrännare 
EN 303-4 Värmepannor – Del 4: Värmepannor med fläktbrännare – Särskilda krav på oljeeldade pannor med 

fläktbrännare med utgående effekt upp till 70 kW och maximalt drifttryck 3 bar – Terminologi, särskilda krav, 
provning och märkning 

EN 304 Värmepannor – Provningsmetod för värmepannor med förstoftningsoljebrännare 
Värmare med fastbränslepanna 
EN 303-5 Värmepannor – Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven 

effekt upp till 500 kW – Terminologi, krav, provning och märkning 
EN 14918 Fasta biobränslen – Bestämning av kalorimetriskt värmevärde 
Värmare med elpanna 
EN 60335-2-35 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–35: Särskilda fordringar på 

vattenvärmare av genomströmningstyp 
Bränsleeldad värmare med värmepump 
EN 12309-serien Gaseldade absorptions- och adsorptionsvärmepumpar för luftkonditionering med effekt högst 70 kW 
DIN 4702, del 8 Central heating boiler; determination of the standard efficiency and the standard emissivity 
Eldriven värmare med värmepump 
EN 14511-serien Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för 

rumsuppvärmning och -kylning 
EN 14825 Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för 

rumsuppvärmning och kylning – Provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av 
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säsongsprestanda 
Kraftvärmeaggregat för uppvärmning 
EN 50465 Gasutrustningar – Värmeutrustning med bränsleceller och med högst 70 kW nominell tillförd effekt19 
ISO 3046-1 Förbränningsmotorer – Prestanda – Del 1: Effekt-, bensin- och smörjoljedeklarationer avseende förbrukning och 

provningsmetoder – Tilläggskrav för motorer för allmänna ändamål 
Utsläpp av kväveoxider 
EN 14792 Utsläpp och utomhusluft – Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOX) – Referensmetod: 

Kemiluminescens 
Utsläpp av kolmonoxid 
EN 15058 Utsläpp och utomhusluft – Bestämning av masskoncentrationen av kolmonoxid (CO) – Referensmetod: Icke-

dispersiv infraröd spektroskopi 
Utsläpp av gasformigt organiskt kol 
EN 12619 Utsläpp och utomhusluft – Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol i låga halter i 

rökgas – Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor 
Utsläpp av partiklar 
EN 13284-1 Utsläpp och utomhusluft – Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft – Del 1: Manuell gravimetrisk 

metod 
Buller 
EN 15036 Värmepannor – Metod för mätning av buller från värmepannor, brännare m.m. 

EN ISO 3743 Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor – Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i 
efterklangsfält 

EN ISO 3744  Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – 
Teknisk metod för frifältsförhållanden över en reflekterande yta 

EN ISO 3746 Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck – 
Överslagsmetod med användning av omslutande yta över en reflekterande yta 

EN 12102 Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer – 
Mätning av luftburet buller – Bestämning av ljudeffektnivå 
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Tabell 2. Beräkning av årstidsbetingade utsläpp vid rumsuppvärmning 

Typ av fastbränslepanna Formel  
Manuellt matade fastbränslepannor som kan användas vid 50 % av 
nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och självmatande 
fastbränslepannor 

 

Manuellt matade fastbränslepannor som inte kan användas vid 50 % eller 
mindre av nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och 
kraftvärmepannor för fast bränsle 
 

 

där 
Es är de årstidsbetingade utsläppen vid rumsuppvärmning, 
Es,p är utsläppen av partiklar, gasformigt organiskt kol, kolmonoxid och kväveoxider, uppmätta vid 30 % eller 50 % av nominell avgiven 
värmeeffekt, beroende på vad som är tillämpligt, 
Es,r är utsläppen av partiklar, gasformigt organiskt kol, kolmonoxid och kväveoxider, uppmätta vid nominell avgiven värmeeffekt. 
 
 
 

2. Utsläppen av växthusgaser i kriterium 2 i de tekniska specifikationerna ska beräknas med hjälp av de TEWI-formler som anges i tabell 3 
(valet av formel beror på vilken typ av värmekälla som används). Varje TEWI-formel kan bestå av två delar, en del som enbart beror på 
värmarens effektivitet (uttryckt i årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning, ηs) och bränslets koldioxidintensitet (parametern 
β), och en del (endast för värmare med värmepump) som är kopplad till utsläppen av växthusgaser till följd av läckage av köldmedium. 
Utsläppen av växthusgaser till följd av läckage av köldmedium beror på köldmediets globala uppvärmningspotential (GWP100) och på 
läckaget av köldmedium under användningsfasen (uttryckt som årligt läckage, ER, i procent av köldmediets totala vikt, per år) och när 
produkten är uttjänt (uttryckt som procent av köldmediets totala vikt, α). 

 

Tabell 3. TEWI-formler för olika typer av värmekällor 

Typ av värmekälla TEWI-formel (g CO2-ekvivalenter/kWh producerad värme) 

Värmare med panna 

 

Värmare med värmepump 
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Kraftvärmeaggregat för 
uppvärmning   

Paket med värmare  

 
 

 
De viktigaste parametrarna i TEWI-formlerna ovan beskrivs i tabell 4. 

 

Tabell 4. De viktigaste parametrarna i TEWI-formlerna 

Parameter Beskrivning av parametern Enheter Konstant värde eller test för 
att erhålla parametervärdet 

βelec Utsläpp av växthusgaser för använd el  [g CO2-ekvivalenter/kWhelec] 384 
βfuel Utsläpp av växthusgaser för det bränsle som värmaren 

förbrukar 
[g CO2-ekvivalenter/kWhgas] Se tabell 5. 

ηs Årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning [–] Ska testas och anges av den 
sökande (kriterium 1). 

ηs,b Årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning 
för delen ”värmare med panna” vid genomsnittliga 
klimatförhållanden 

[–] Ska testas och anges av den 
sökande (kriterium 1). 

ηs,hp Årstidsbetingad energieffektivitet vid rumsuppvärmning 
för delen ”värmare med värmepump” vid genomsnittliga 
klimatförhållanden 

[–] Ska testas och anges av den 
sökande (kriterium 1). 

ηthermal Termisk verkningsgrad [–] Se tabell 6. 
ηel Eleffektivitet [–] Se tabell 6. 
δ Proxy [–] = 0 för eldriven värmare med 

värmepump. 
= 1 för bränsleeldad värmare 
med värmepump. 

GWP100 Global uppvärmningspotential (effekt över en 100-
årsperiod) 

[g CO2-ekvivalenter/g 
köldmedium, över en 100-
årsperiod] 

Enligt bilaga I till förordning 
(EG) nr 842/2006. 

m Köldmediets vikt [g] Anges av den sökande. 
ER Förlust av köldmedium per år [%/år] Värdet ER = 3,5 %/år ska 

användas. 
n Livslängd [år] Värdet n = 15 ska användas. 
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α Förlust av köldmedium när produkten är uttjänt (förlust 
vid kassering) 

[%] Värdet α = 35 % ska användas. 

P Dimensionerande effekt [kW] Anges av den sökande. 
h Drifttimmar vid full belastning [h/år] 2 000 
shp Andel av den totala värmeproduktionen som härrör från 

värmaren med värmepump 
[–] Anges av den sökande. 

 
I tabell 5 anges hur parametern βfuel i TEWI-formlerna ovan ska bedömas, beroende på vilket bränsle som värmaren använder. Om 
pannan är konstruerad för ett bränsle som inte finns med i tabellen väljs den typ av bränsle som uppvisar störst likheter, sett till det 
använda bränslets ursprung (fossilt eller biomassa) och form (gas, vätska eller fast form). 

Tabell 5. Parametern βfuel (utsläpp av växthusgaser) i TEWI-formlerna 

Bränsle som används av 
värmaren 

Utsläpp av växthusgaser Värde (g CO2-ekvivalenter/kWhgas) 

Gasformiga fossila bränslen βfuel = βgas 202 
Flytande fossila bränslen βfuel = βoil 292 
Fasta fossila bränslen βfuel = βcoal 392 
Gasformiga biobränslen βfuel = βbio-gas 98 
Flytande biobränslen βfuel = βbio-oil 149 
Ved βfuel = βbio-log 19 
Träflis βfuel = βbio-chip 16 
Träpellets βfuel = βbio-pellet 39 
Blandningar av fossila bränslen 
och biobränslen 

βfuel = viktat genomsnitt beräknat som summan av 
viktandelarna för de enskilda bränslena multiplicerat 
med respektive parameter för utsläpp av växthusgaser 

Σ (bränsle X % × βfuel X) + (bränsle Y % × 
βfuel Y) + … (bränsle N % × βfuel N) 

 
I tabell 6 beskrivs hur parametrarna ηthermal och ηel i TEWI-formeln för kraftvärmeaggregat för uppvärmning ska beräknas. 

 
 

Tabell 6. Parametrarna ηthermal och ηel i TEWI-formeln för kraftvärmeaggregat för uppvärmning 

Parameter Uttrycks som 
ηthermal  

ηel För kraftvärmeaggregat för rumsuppvärmning som inte är utrustade med extra värmare 
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För kraftvärmeaggregat för rumsuppvärmning som är utrustade med extra värmare 
 

 

där 
ηs är den årstidsbetingade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning, enligt definitionen i förordning (EU) nr 813/2013 (där kallad 
säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning), 
 
ηel är eleffektiviteten, enligt definitionen i förordning (EU) nr 813/2013, 
 
ηel,CHP100+Sup0 är eleffektiviteten vid nominell avgiven värmeeffekt för ett kraftvärmeaggregat för rumsuppvärmning med frånkopplad extra 
värmare, enligt definitionen i förordning (EU) nr 813/2013 (där kallad kraftvärmepanna med frånkopplad extra värmegenerator), 
 
ηel,CHP100+Sup100 är eleffektiviteten vid nominell avgiven värmeeffekt för ett kraftvärmeaggregat för rumsuppvärmning med extra värmare 
aktiverad, enligt definitionen i förordning (EU) nr 813/2013 (där kallad kraftvärmepanna med extra värmegenerator aktiverad). 
 
 

3. Den upphandlande myndigheten måste se till att vattenvärmaren som köps in uppfyller alla lagar i det land där den ska användas. Detta 
kan innefatta, men är inte begränsat till, lagar rörande miljö och säkerhet. 

4. Den upphandlande myndigheten ska ta hänsyn till lokala förhållanden (byggnadens typ, storlek och energibehov, potentiell bränslekälla 
etc.) och genomföra en marknadsundersökning för att fastställa bästa tillgängliga teknik för det identifierade behovet. Systemet bör vara 
försett med lämpliga regleringssystem som ser till att temperaturen och uppvärmningsbehovet kan kontrolleras på tillräckligt sätt för att 
uppfylla de lokala kraven. 

5. Vid installationsarbeten ska den upphandlande myndigheten kontrollera att personalen har lämplig utbildning för arbetet. De rättsliga 
kraven på personalens utbildning kan skilja sig åt mellan olika medlemsstater. 

6. Tilldelningskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och i anbudsdokumentationen ange hur 
många poäng som kommer att tilldelas för varje tilldelningskriterium. Tilldelningskriterierna för miljö bör sammanlagt stå för minst 15 % av 
det totala antalet möjliga poäng. 

 

4. Livscykelkostnader 
En av de viktigaste aspekterna som måste beaktas vid framtagningen av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är en analys av 
livscykelkostnaderna för de produkter som har bäst miljöprestanda jämfört med genomsnittsprodukter på marknaden. Kostnadsfrågan är särskilt 
viktig vid offentlig upphandling eftersom offentliga utgifter måste kunna motiveras. Medlemsstaterna bör uppmuntras att göra val som ger ett tydligt 
mervärde på lång sikt och som är förenliga med övergripande policyer. 

Vattenvärmare är en av de produkter där livscykelkostnaderna till största delen beror på användningsfasen (framför allt på energiförbrukningen 
under användningsfasen). Som en följd av detta är inköpskostnaderna bara en jämförelsevis liten del av produkternas totala livscykelkostnader. Ett 
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antal tillgängliga studier om kostnadsöverväganden vid miljöanpassad offentlig upphandling20 har kommit till slutsatsen att ett högre inköpspris 
vanligtvis kompenseras genom lägre driftskostnader, särskilt för produkter med hög energieffektivitet. Ett typiskt exempel är högeffektiva 
uppvärmningsinstallationer. En studie om detta visar att under uppvärmningsinstallationens hela livscykel utgörs ungefär 95 % av de totala 
kostnaderna av driftskostnader. Som en följd av detta dras slutsatsen att beslut om offentliga upphandlingar som enbart baseras på inköpspriset 
sannolikt kommer att leda till dåliga investeringar. 

Den tekniska bakgrundsrapporten för den här studien innehåller en detaljerad analys av livscykelkostnaderna för vattenvärmare och en 
sammanfattning av de viktigaste slutsatserna presenteras här. 

De totala livscykelkostnaderna för de olika vattenvärmaralternativen (vilket innefattar kostnader för inköp, underhåll och drift) har visat sig vara 
mycket känsliga för de rådande energikostnaderna. I synnerhet har vissa studier21 visat att myndighetsbeslut som rör energipriserna kan göra att 
de ekonomiska utsikterna för ett värmaralternativ ändras från positiva till negativa. Särskilt eldrivna värmare med värmepumpar och 
kraftvärmeaggregat för uppvärmning verkar vara känsliga för sådan påverkan. 

Analysen visar att värmepumpar fortfarande är ett relativt dyrt värmaralternativ, i synnerhet om det nödvändiga arbetet för hela installationen 
(framtagning av systemen för värmekällan och värmesänkan/-avgivaren) räknas med. 

Genom modeller som tagits fram för arbetet med ekodesignåtgärderna (mer om detta i den tekniska bakgrundsrapporten) erhölls 
livscykelkostnader för nivåerna LLCC (lägsta livscykelkostnader, Least Life Cycle Cost) och BAT (bästa tillgängliga teknik, Best Available 
Technology). De visar på besparingar på LLCC-nivå på upp till 16 % för de mindre klasserna (upp till 29 kW) och 30–46 % för de största klasserna 
(över 60 kW). Besparingarna på BAT-nivå tyder på att BAT-lösningar, förutom för den minsta nivån XXS (upp till 10 kW), inte ger lika stora 
besparingar som LLCC-lösningarna men ändå är mer ekonomiska än grundfallet.  

 
BAT-nivåerna baseras huvudsakligen på värmepumpsteknik, ibland med tillägg av solenergi. Följande förklaringar lämnades i studien: 

− Värmepumpar kan inte användas vid alla tillfällen. I synnerhet geotermiska eller vertikala markvärmepumpar kräver särskilda tillstånd från 
vattenverk, kommunen etc. 

− Specialiserade installatörer och specialutrustning krävs och finns (ännu) inte i något överflöd. 

− En värmepumps effektivitet beror i hög grad på konstruktionen och installationen. 

− En värmepump är ofta en baslastenhet, vilket innebär att en hybridenhet (t.ex. med en konventionell panna) i många fall kan vara en 
ekonomisk lösning för att klara både baslaster och topplaster. 

− De energimässiga fördelarna beror i hög grad på klimatet, i synnerhet när det rör sig om luftvärmepumpar och solenergi. 

− Som en följd av ovanstående, kan återbetalningstiden variera kraftigt mellan olika länder och olika förutsättningar. 

 

De energibesparingar (och tillhörande kostnadsbesparingar, som beror på energipriserna) som kan uppnås genom tillämpning av EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare beror på den teknik som väljs. För pannor kan tillämpningen av kärnkriteriet för 
energieffektivet ge energibesparingar (i förhållande till grundscenariot i Preparatory study of Ecodesign Lot 122) på cirka 40 % för de mindre 
storleksklasserna och 50 % för de största storlekarna. För värmepumpar är dessa energibesparingar 45 % respektive 55 %. Vid tillämpning av de 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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utvidgade kriterierna kan energibesparingarna för pannor bli 44 % för de mindre storlekarna och 55 % för de största, medan motsvarande siffror för 
värmepumpar skulle kunna uppgå till 55 % respektive 64 %. En ökning av energieffektiviteten på 1 % (tilldelningskriterium) skulle kunna ge 
ytterligare energibesparingar på cirka 0,5 % för pannor och 0,3 % för värmepumpar. 
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