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Oświadczenie
Niniejsze wytyczne zostały opracowane na wniosek Komisji Europejskiej (umowa ENER/C3/2013-977) oraz po konsultacjach z
przedstawicielami państw członkowskich, interesariuszami i służbami Komisji. Informacje i poglądy przedstawione w tym
dokumencie pochodzą jednak od ich autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Komisji. Komisja nie
zapewnia prawidłowości danych wymienionych w tym opracowaniu. Komisja ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie
może ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji. Wytyczne są przeznaczone do wykorzystania
tylko w celu ułatwienia wdrożenia art. 9-11 dyrektywy. Nie są one przeznaczone do zastąpienia art. 9-11 dyrektywy ani do
przedstawienia formalnej „interpretacji” prawnej. Wiążącą prawnie interpretację prawodawstwa UE może wyłożyć tylko
Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Tylko angielska wersja jest autentyczna.
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Wstęp

Celem niniejszych wytycznych jest wsparcie władz państw członkowskich oraz właścicieli budynków w
prawidłowym i skutecznym wdrażaniu określonych warunków art. 9-11 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej („EED”)1 w odniesieniu do zużycia energii cieplnej do zapewnienia ogrzewania,
chłodzenia i ciepłej wody w budynkach wielomieszkaniowych oraz wielofunkcyjnych.
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wymaga wprowadzenia podziału kosztów na podstawie
zużycia oraz rozliczania w okresach krótszych od roku w sposób zrozumiały na podstawie zużycia ciepła na
potrzeby ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody w takich budynkach wielofunkcyjnych, z uwzględnieniem
określonych warunków. Ogólny zamysł ma na celu zapewnienie, że użytkownicy takich budynków będą mieli
właściwe zachęty i dostateczne informacje do zastosowania praktyk efektywności energetycznej. Skłonienie
użytkowników budynków do oszczędności energii należy traktować wśród użytkowników budynku jako
uzupełnienie, a nie alternatywę dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej na poziomie
budynku, na przykład odnowienie przegród zewnętrznych budynku lub centralnego ogrzewania.2
Wytyczne w szczególności skupiają się na tym w jaki sposób, na podstawie najlepszych dostępnych dowodów,
zastosować jednolite kryteria ustalania „przydatności technicznej” i „opłacalności”, gdyby państwa członkowskie
chciały skorzystać ze zwolnienia z ogólnego wymogu dyrektywy w celu


zapewnienia, że indywidualne liczniki lub podzielniki kosztów ogrzewania są zainstalowane w istniejących
budynkach (EED art. 9(3) podpunkt 2), umożliwiając podział kosztów na podstawie zużycia (EED art. 9(3)
ostatni podpunkt) oraz w celu



zapewnienia warunków rozliczania na podstawie zużycia i „częstej”/w okresach krótszych od roku
informacji o rozliczeniach w odniesieniu do energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia
pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EED art. 10(1) i załącznik VII).
Władze krajowe państw członkowskich do tej pory stosowały różne podejście do regulacji w celu transponowania
wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Do opisania trzech głównych sposobów podejścia
wprowadzono tutaj terminy klasa budynków „rentownych”, „otwartych” i „zwolnionych”. Na przykład art. 9(3)
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej wymaga zainstalowania pomiaru zużycia indywidualnego
w istniejących budynkach wielolokalowych, gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne3. Korzystając z tego
przykładu, trzy typowe podejścia regulacyjne to:


Od właścicieli istniejących budynków wielolokalowych bezwarunkowo wymaga się stosowania
indywidualnego pomiaru zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania w budynku. Takie podejście oznacza
deklarację dla szerokiej „klasy budynków rentownych”.



Od właścicieli takich budynków wymaga się stosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła na
potrzeby ogrzewania w budynku, ale tylko tam, gdzie jest to wykonalne technicznie i opłacalne. Takie
podejście oznacza deklarację dla szerokiej „klasy budynków otwartych”. Sugeruje to, że ocenę należy
wykonać dla każdego budynku, a nie dla całej klasy.



Nie wprowadzono regulacji, co powoduje, że od żadnego właściciela budynku nie wymaga się stosowania
indywidualnego pomiaru zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania w budynku. Takie podejście oznacza
deklarację dla szerokiej „klasy budynków zwolnionych”. Należy wykonać ocenę, która jest ważna dla całej
klasy.
Ponieważ w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej określono minimalne wymogi, państwa
członkowskie mogą włączyć wszystkie budynki wielomieszkaniowe i wielofunkcyjne w kraju, tworząc maksymalnie

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN

2

W przypadku budynków z systemem „czynszu z opłatami za ogrzewanie”, gdzie koszty energii są płacone przez właścicieli i tylko w sposób ukryty lub częściowo znajdują
odzwierciedlenie w czynszu płaconym przez najemców, wprowadzenie podziału kosztów na podstawie zużycia może wymagać zmiany zasad, zgodnie z którymi poziomy
czynszu są negocjowane lub ustalane, aby nie dopuścić do niezamierzonych skutków, polegających na odebraniu zachęty właścicielom budynków w zakresie działania na
poziomie budynku. Patrz również rozdział 8.

3

Zmiana sformułowania warunków art. 9 (3) służy tylko do celów ilustracyjnych.
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dużą klasę budynków rentownych. W praktyce wprowadzono wyjątki, przez co powstała klasa budynków
zwolnionych . Przykłady najnowszego ustawodawstwa obejmują następujące wyjątki:





budynki o zerowym zużyciu energii lub budynki z bardzo niskimi wymogami grzewczymi;
budynki wykorzystywane do określonych celów, takie jak domy spokojnej starości lub kwatery studenckie,
hotele i szpitale;
budynki częściowo zajmowane przez właściciela budynku;
budynki składające się z mniej niż 5 mieszkań.

Jeżeli klasy budynków zwolnionych są zdefiniowane i obejmują budynki, w których pomiar indywidualnego zużycia
ciepła na potrzebyogrzewania jest wykonalny technicznie oraz opłacalny, to potencjał opłacalnej efektywności
energetycznej zostaje utracony i może to być niezgodne z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej. Te
wytyczne mają za zadanie wsparcie optymalnej definicji klas budynków zwolnionych.
Jeżeli podejście regulacyjne obejmuje deklarację klasy budynku otwartego, wykonalność techniczną i opłacalność
należy ocenić na poziomie indywidualnego budynku, a nie dla całej klasy budynków. Taka ocena nie we wszystkich
przypadkach jest zadaniem błahym, więc wytyczne zawierają zalecenia, w jaki sposób państwa członkowskie mogą
próbować zminimalizować niezbędne nakłady, jakie muszą ponieść właściciele („lub inne podmioty
zobowiązane”). Według wydanego tutaj zalecenia podmiotom zobowiązanym w klasie budynków otwartych
należy przekazywać informacje i narzędzia pozwalające na ocenę ich budynków, która jest łatwa do wykonania i
oparta na najlepszych aktualnych dowodach oszczędności i kosztów.
Podczas sporządzania tych wytycznych celem było zminimalizowanie wymaganych nakładów oraz kosztów
ponoszonych przez każdy zainteresowany podmiot, od rządu po właścicieli nieruchomości i najemców, przy
jednoczesnym zmaksymalizowaniu znaczących poziomów oszczędności, jakich można oczekiwać od tych głównych
zastosowań energii poprzez wdrożenie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w Europie. Mimo że
wdrożenie zdecydowanie nie jest możliwe bez pewnych nakładów administracyjnych na poziomie krajowym,
można je zmniejszyć przez koordynację działań na poziomie UE lub przez delegowanie zadań właścicielom
budynków lub innym podmiotom z branży tam, gdzie jest to bardziej wydajne. Istnieje również możliwość
wykorzystania ekonomii skali poprzez współpracę między państwami członkowskimi, na przykład zbiorcza
europejska baza świadectw skutków efektywności energetycznej, jakich można oczekiwać od wdrożenia
wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.
Wytyczne przedstawione w poniższych rozdziałach dotyczą w pierwszej kolejności specyfikacji klas budynków
oraz oceny opłacalności działania w odniesieniu do indywidualnych budynków („ocena budynku”). To samo
podejście jest zalecane do testowania/definiowania klas budynków zwolnionych oraz do oceny indywidualnych
budynków (zgodnie z wymogami w klasach budynków otwartych). Przedstawiono wytyczne dotyczące stosowania
cen referencyjnych, stosowania cen konkurencyjnych obowiązujących na rynku oraz korzystania z aktualnej bazy
świadectw badań nad oszczędnością energii. Wytyczne obejmują również zalecenia dotyczące podziału kosztów
oraz przykładu z praktyki regulacyjnej.

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Europejska zaprezentowała propozycję zmiany niektórych warunków
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej4, w tym niektórych aspektów art. 9-11 i załącznika VII.
W
odniesieniu
do
opomiarowania
i
rozliczeń
energii
cieplnej
w
budynkach
wielomieszkaniowych/wielofunkcyjnych i głównych założeń tych wytycznych zaproponowano niewiele zmian i
mają one ograniczone znaczenie dla aktualnych wytycznych; zasadniczo zmiany, jeżeli zostaną zastosowane
zgodnie z propozycją,

4



stanowią, że warunki niewykonalności technicznej i nieopłacalności, w kontekście art. 9(3), powinny być
jednoznacznie ustalane i publikowane przez każde państwo członkowskie.



wymagają, aby państwa członkowskie wdrożyły przejrzyste zasady podziału kosztów ogrzewania.

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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określają w przybliżeniu test opłacalności dla dostarczania informacji o zużyciu w okresie krótszym od roku
w przypadku energii cieplnej, aktualnie w art. 10(1) z prostszym warunkiem dotyczącym instalowania lub
nieinstalowania mierników z odczytem zdalnym oraz zastępują warunek „wykonalności technicznej” dla
rozliczeń na podstawie zużycia z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych lub bez..



wymagają przejścia na liczniki ogrzewania oraz podzielniki kosztów ogrzewania odczytywane zdalnie
w latach 2020-2027, z zamiarem wymogu docelowego uzyskiwania informacji comiesięcznych dla
wszystkich użytkowników rozliczających się za ich pośrednictwem.
Te zmiany, jeżeli zostaną zastosowane zgodnie z propozycją, nie wpłyną istotnie na obowiązywanie wytycznych
zawartych w tym dokumencie. Spowoduje to jednak, że dla budynków, w których nie zainstalowano jeszcze
urządzeń, potrzebne będą dwa poziomy serwisowe (podział kosztów na podstawie zużycia oraz usługa informacji
o zużyciu w okresie krótszym od roku) do oceny całościowej od 2020 roku. W każdym przypadku należy
podkreślić, że zaproponowane zmiany będą musiały zostać przyjęte przez współprawodawcę, aby zaczęły
obowiązywać.

grudzień 2016
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Klasy budynków

2.1

Wstęp

Ocena przydatności technicznej i opłacalności może zostać zasadniczo wykonana dla każdego pojedynczego
budynku w kraju. Często jednak pożądane jest podejście bardziej całościowe, aby zmniejszyć całkowite nakłady
administracyjne. W tym rozdziale przedstawiono podejścia regulacyjne, które określają całe klasy (zbiory, typy)
budynków jako rentowne lub zwolnione z warunków dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej art. 9-11.
Dla każdego budynku, który nie mieści się w jednej z tych dwóch kategorii, potrzebna będzie indywidualna ocena,
w tej sytuacji zaleca się, aby była ona oparta na informacjach łatwo dostępnych dla właścicieli budynku. Są trzy
następujące typy klasy budynku:


„klasy budynków rentownych”, w których dla wszystkich budynków wymagane jest wdrożenie wymogów
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej dotyczących indywidualnego opomiarowania, podziału
kosztów i rozliczania (określane jako „działania dla budynku w ramach EED”);



„klasy budynków zwolnionych”, w których w żadnym nie jest wymagane wdrożenie działań dla budynku
w ramach EED;



„klasy budynków otwartych”, w których dla wszystkich obowiązuje wymóg sprawdzenia wykonalności
technicznej oraz wydajności kosztowej działań dla budynku w ramach EED oraz wdrożenia ich, jeżeli wynik
będzie pozytywny.

2.2

Klasy budynków rentownych i klasy budynków
zwolnionych

Zalecane podejście regulacyjne w celu zapewnienia pełnej zgodności wdrażania krajowego polega na
maksymalizowaniu wielkości klas budynków rentownych oraz minimalizowaniu wielkości klas budynków
zwolnionych. Na przykład władze krajowe mogą wymagać wprowadzenia podziału kosztów na podstawie zużycia
ciepła na potrzeby ogrzewanie w budynkach wielomieszkaniowych, ale zwrócić się o zwolnienie dla budynków
niskoenergetycznych, gdzie wymóg ogrzewania dla budynku jest niższe niż określony poziom, może to być 15
kWh na metr kwadratowy na rok. Jeżeli w tym przykładzie byłyby to jedyne warunki w zakresie regulacji dla
budynków wielomieszkaniowych, zadeklarowano by dwie klasy budynków:


budynki wielomieszkaniowe z rocznym wymogiem zużyciem energii na ogrzewanie poniżej 15 kWh na
metr kwadratowy spowodowałyby powstanie „klasy budynków zwolnionych”, a

 wszystkie inne budynki wielomieszkaniowe spowodowałyby powstanie „klasy budynków rentownych”.
Dane państwo członkowskie powinno być w stanie wykazać przy zastosowaniu opisanej tutaj procedury oceny
budynku, że dla żadnego budynku w klasie budynków zwolnionych z działań dla budynku w ramach EED wdrożenie podziału kosztów ogrzewania na podstawie zużycia - nie będzie opłacalne.5 Inaczej mówiąc, zawsze
powinno istnieć właściwe zabezpieczenie, aby żaden budynek z klasy budynków zwolnionych nie przeszedł
pomyślnie opisanej tutaj procedury oceny budynku, w innym przypadku nie zostaną podjęte żadne działania, a
opłacalne oszczędności zostaną utracone. Ponieważ warunki dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
odzwierciedlają wymogi minimalne określone na poziomie UE, nie ma podobnej potrzeby, dla zachowania
zgodności z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, przedstawienia zapewnienia, że w klasie budynków
rentownych wszystkie budynki bez wyjątku przeszłyby pomyślnie ocenę budynku. Patrz wytyczne BC01 i BC03.

5

Obliczenie przedstawiające, że w strefie klimatycznej typowej dla Niemiec podział kosztów na podstawie zużycia nie jest opłacalny w tych budynkach
niskoenergetycznych, podane jest w Oschatz, B (2004) Rejestrowanie kosztów ogrzewania w domu niskoenergetycznym, opublikowano w BBSR zeszyt 118.
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Podmiot zobowiązany

Podmiot prawny, któremu wyznaczono odpowiedzialność za podjęcie działań dla danych budynków, nazywa się
„podmiotem zobowiązanym”. Podmiot zobowiązany to najczęściej właściciel nieruchomości, właściciel budynku,
stowarzyszenie właścicieli budynków, zarządca budynków, dostawcy systemu ciepłowniczego, dostawcy energii,
ESCO itd. Patrz wytyczne BC02. Przy zastosowaniu zasady minimalizacji dodatkowych kosztów wybrana
organizacja lub osoba powinna już mieć umowę z odbiorcą końcowym budynku w sprawie najmu, dostawy energii
lub innych usług.

2.4

Łatwe rozpoznawanie klas budynków

Celem zadeklarowania dużych klas budynków jako rentownych lub zwolnionych jest jednoznaczne przedstawienie
konieczności ewentualnych podejmowanych działań, czyli zmniejszenia ogólnych obciążeń administracyjnych oraz
zmaksymalizowania możliwości oszczędności energii. Opis klasy budynku powinien umożliwiać właścicielom
nieruchomości, innym podmiotom zobowiązanym oraz sądom łatwe określenie, czy dany budynek mieści się
w klasie lub nie i czy podlega temu obowiązkowi, czy też jest z niego zwolniony. Jeżeli konieczne jest sprawdzenie
budynku przez ekspertów w celu ustalenia, czy spełnia on warunki klasy, ta klasa nie spełnia swojego zadania.
Powyższy przykład klasy budynku zwolnionego „budynek wielomieszkaniowy z wymogami ogrzewania poniżej
15 kWh na metr kwadratowy w ciągu roku” obowiązuje tylko wtedy, gdy roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie
budynku jest takie, że właściciele nieruchomości mogą je łatwo i tanio określić. Patrz wytyczna BC05.

2.5

Zastosowanie przypadków testowych dla
zwolnienia klasy budynku

Niektóre raporty analityczne wspomagające transpozycję krajową dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej stanowią przypadek zwolnienia klasy budynku na podstawie obliczeń, który odnosi się do
przeciętnego lub typowego budynku w klasie. Obliczenie wykazujące, że wprowadzenie opomiarowania dla
ogrzewania pomieszczeń nie będzie rentowne w przeciętnym budynku określonego typu w kraju, nie wyklucza, że
w co najmniej kilku budynkach tej klasy opomiarowanie ogrzewania pomieszczeń będzie rentowne. Może być to
nawet znaczna liczba budynków w klasie, prawdopodobnie w większości obszarów wysuniętych najbardziej na
północ lub w regionach górskich państwa członkowskiego, które byłoby w stanie wdrożyć rentowne środki
ogrzewania. Wtedy nie powinny być one zwolnione.
Zamiast zwolnienia z klasy na podstawie przeciętnego budynku, kryteria ustalają tutaj zwolnienie całej klasy
budynków ustanowionej na podstawie „przypadku testowego”, mianowicie budynku w klasie, który
najprawdopodobniej stanowi rentowny przypadek dla działania. Patrz wytyczna BC01.
Jeżeli na przykład władze krajowe zadeklarują, że klasa „wszystkie budynki w rejonie Erehwon” zostaje zwolniona
z obowiązku wprowadzenia podziału kosztów na podstawie zużycia dla liczników ogrzewania lub podzielników
kosztów ogrzewania, przypadkiem testowym powinien być budynek w najzimniejszej części Erehwon. Wybrany
budynek powinien być tak duży i tak słabo izolowany, a także wyposażony w tak niewydajny system ogrzewania
oraz korzystać z tak drogiego paliwa jak wszystkie budynki, o których wiadomo, że się tam znajdują. Całą klasę
można prawidłowo sprawdzić tylko wtedy, gdy ocena pomiaru ogrzewania budynku testowego da wynik
negatywny. Zwolnienie dla regionu można zgłaszać do Komisji Europejskiej wraz z udokumentowaną oceną
przypadku testowego oraz wszystkimi świadectwami stanowiącymi uzasadnione zapewnienie, że dla niewielu
budynków lub dla żadnego budynku w klasie (regionie) nie będzie można wykazać większej możliwości
pozytywnej oceny rentowności niż w przypadku budynku wykorzystanego w przypadku testowym.

2.6

Wytyczne dotyczące klas budynków (BC01-BC05)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
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BC01

dla każdej klasy budynków, dla której istnieje uzasadnione świadectwo, że żaden z budynków tej klasy nie
przejdzie pomyślnie oceny budynku dla działań dla budynku w ramach EED, zwolnienie wszystkich
budynków klasy z obowiązku wdrożenia tego działania6 (klasa budynków zwolnionych).

BC02

ustalenie podmiotu prawnego, który będzie podmiotem zobowiązanym w przypadku każdego , który nie
mieści się w klasie budynków zwolnionych.

BC03

dla każdej klasy budynków, w której zachodzi prawdopodobieństwo, że tylko kilka budynków nie przejdzie
oceny dla działania dla budynku w ramach EED, zobowiązanie do wdrożenia działania we wszystkich
budynkach tej klasy (klasa budynków rentownych) jest obowiązkowe.

BC04

pozwolenie podmiotowi zobowiązanemu na złożenie odwołania od włączenia budynku do klasy
budynków rentownych po wykazaniu, że ocena pojedynczego budynku zakończyła się wynikiem
negatywnym, jeżeli w wyniku takiego pozwolenia klasa budynków rentownych będzie mogła zostać
znacznie powiększona, ale nie spowoduje to nieproporcjonalnych kosztów rozpatrywania odwołań.

BC05

po zadeklarowaniu klasy budynków jako rentowne lub zwolnione zapewnienie, że odbyło się to w sposób
umożliwiający wszystkim podmiotom zobowiązanym, najemcom lub innym użytkownikom budynków
łatwe i niezawodne określenie, czy budynek jest zaklasyfikowany do danej klasy, bez ponoszenia
wydatków lub przy poniesieniu minimalnych wydatków.

2.7

Klasy budynków otwartych

Po zadeklarowaniu klas budynków jako zwolnione lub rentowne może pozostać pewna liczba budynków, które
trudno ocenić na poziomie zbiorczym, ale dla których państwo członkowskie nadal może preferować zezwolenie
na podstawie wykonalności technicznej/opłacalności. W tej „klasie budynków otwartych” obowiązek określenia
wykonalności technicznej i opłacalności musi zostać przeniesiony na właściciela budynku lub inny podmiot
zobowiązany i przez niego wdrożony. Patrz wytyczna BC06.
W takim przypadku zaleca się, aby obciążenia administracyjne, które napotyka podmiot zobowiązany, były
możliwe to zrealizowania przez dostarczenie narzędzia online pomagającego w obliczeniach, wraz z dostępem do
koniecznych danych stosowanych do wszystkich budynków w klasie, od stałych fizycznych po dane klimatyczne
i koszty referencyjne.

2.8

Terminy indywidualnych ocen budynków

Dla budynków klasy otwartej zaleca się, aby do opisanej tutaj oceny budynku zastosowano koszty konkurencyjne 7
oraz by wprowadzono określony przedział czasowy, w którym należy dokonać oceny. Przedział czasowy należy
w miarę możliwości dostosować do terminów określonych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej,
aby uniknąć opóźnień wpływu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Patrz wytyczna BC06.
Ocenę pojedynczych budynków należy powtarzać w uzasadnionych odstępach czasu, ponieważ na rentowność
może wpływać spadek kosztów systemowych, podwyżka cen energii lub modernizacja budynku zapewniająca
odbiorcom końcowym swobodę nastawiania temperatury. Okres 4-5 lat podany w wytycznej BC08 jest arbitralny,
ale dłuższe okresy powodują opóźnienia w reagowaniu na zmiany rynkowe i ograniczają wpływ dyrektywy w
sprawie efektywności energetycznej. Niektóre takie zmiany wpływają również na przypadki testowe, które
definiują klasy budynków zwolnionych, dlatego zalecane są również powtórzenia analiz klas budynków
zwolnionych.

6

Klasa budynków zwolnionych musi być zawsze odpowiednia dla działania dla budynku w ramach EED, zgodnie z opisem w rozdziale 5

7

Definicja kosztów konkurencyjnych podana jest w rozdziale 4
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Zachęty dla innych środków efektywności
energetycznej

Modyfikacja budynku może spowodować zmianę wyników oceny budynku. Jeżeli w szczególności poprawiona
zostanie izolacja, zmniejszone zostaną korzyści z wdrożenia indywidualnego pomiaru zużycia energii cieplnej.
Jeżeli planowana jest poprawa izolacji lub inny środek efektywności energetycznej, powinna być dopuszczalna
ocena opłacalności, aby odzwierciedlić sytuację po wprowadzeniu tych zmian, aby wykazać sytuację po
zrealizowaniu planów, tzn. powinna ona odzwierciedlać mniejsze oczekiwane korzyści ze zmiany zachowań
użytkowników. Uwzględniając wyniki, zmieniony, usprawniony budynek pomoże utrzymać zachęty do
wprowadzenia innych środków efektywności energetycznej w budynku. Jeżeli plany nie zostaną zrealizowane w
zasadnym okresie, pozwolenie na wykazanie sytuacji po usprawnieniu utraci ważność lub plany usprawnień
będzie można wykorzystać w złej wierze w celu uniknięcia podejmowania działań. Patrz wytyczna BC09.

2.10

Zachęty dla usług informacyjnych o zużyciu

Istnieje
ryzyko, że potencjalna opłacalna oszczędność z efektywności energetycznej nie wystąpi
w budynkach, w których wprowadzono już podział kosztów na podstawie zużycia (rozliczanie przy użyciu
dodatkowych liczników), ale w których informacje oparte na aktualnym zużyciu są ograniczone do danych
wymaganych do określenia rozliczanej kwoty i dostarczane tylko raz w roku. Użytkownicy tych budynków nie
otrzymają takich bogatych i częstych informacji, „usługi informacyjnej o zużyciu”8 -co pomogłoby im
zidentyfikować nowe praktyki związane z efektywnością energetyczną - a w szczególności nie otrzymają informacji
wymienionych w załączniku VII do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, np. porównań
informacyjnych. Korzyści z samych tylko częstszych i pełnych usług informacji o zużyciu rzadko będą wystarczające
do
uzasadnienia
wymiany,
na urządzenia pomiarowe odczytywane zdalnie wspierające takie usługi informacyjne, urządzeń odczytywanych
na miejscu już dostarczających informacje o podziale kosztów na podstawie zużycia.9. Zaleca się wprowadzenie
wymogu ponownego przeprowadzenia oceny budynku w przypadku zbliżającej się wymiany ciepłomierzy lub
podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych lokalnie lub ogólnie tuż przed poniesieniem znacznych kosztów
w celu utrzymania skuteczności działania dla budynku w ramach EED. Patrz wytyczna BC06.

2.11

Wytyczne dotyczące klas budynków (BC06 BC09)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego (MS) podjęły następujące działania:
BC06

dla budynków nienależących do klasy budynków zwolnionych lub rentownych dla wszystkich działań dla
budynku w ramach („klasa budynków otwartych”) wprowadzenie wymogu przeprowadzenia oceny
budynku10 oraz niezwłocznego wdrożenia działania dla budynku w ramach EED, od którego oczekuje się
największych oszczędności energii, 11chyba że12 żadne z nich nie przejdzie pomyślnie oceny budynku. Dla
podmiotów zobowiązanych, które nie wdrożyły jeszcze wszystkich działań dla budynku w ramach EED,
należy wprowadzić wymóg przeprowadzenia oceny budynku najpóźniej po czterech latach od poprzedniej
oceny oraz dodatkowo tuż przed poniesieniem dużych kosztów w celu utrzymania skuteczności działania
dla budynku w ramach EED.

8

Definicja podziału kosztów na podstawie zużycia oraz usług informacyjnych o zużyciu podana jest w rozdziale 5.

9

Pojawiają się informacje, że wielu konsumentów ceni urządzenia do odczytu zdalnego, aby uniknąć konieczności wchodzenia do obiektu w celu dokonania odczytu
tradycyjnych urządzeń. Wraz z innymi takimi dodatkowymi korzyściami, których liczbę trudno jest określić, tej zalety nie uwzględnia się w ocenie budynku.

10

Omawiana tutaj ocena budynku jest procesem oceny opisanym w rozdziale 3.

11

Pojedyncze działanie dla budynku w ramach EED może składać się więcej niż jednego elementu, np. podziału kosztów na podstawie zużycia dla ogrzewania pomieszczeń
oraz ciepłej wody użytkowej. Patrz rozdział 5.2.

12

Wszystkie działania dla budynku w ramach EED oznaczają połączenie elementów określonych przez 3 zastosowania energii cieplnej i 2 poziomy usługi. Patrz rozdział 5.2.
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BC07

przyjęcie w ramach podejścia regulacyjnego deklaracji klas budynków rentownych (BC03), z opcją
odwołania (BC04) w razie potrzeby, pozostawiając lub deklarując klasy budynków zwolnionych tylko
w przypadku zgodności z wytyczną BC01, w przeciwnym razie należy zadeklarować klasy budynków
otwartych (BC06), zapewniając wsparcie podmiotom zobowiązanym oraz skuteczne monitorowanie
zgodności.

BC08

powtórzenie oceny budynku w przypadkach testowych dla klas budynków zwolnionych, na przykład co 4-5
lat13 oraz zawsze po wystąpieniu istotnej zmiany cen lub innych czynników wpływających na opłacalność
działania dla budynku przypadku testowego w ramach EED.

BC09

w przypadku planowanej zmiany budynku w klasie budynków otwartych powodującej istotną zmianę
jakiegokolwiek parametru oceny budynku wprowadzenie dla podmiotu zobowiązanego wymogu zmiany
parametrów podczas drugiej oceny budynku. Jeżeli pierwsza ocena budynku była pozytywna, a druga
negatywna, podmiotowi zobowiązanemu należy wyznaczyć termin ukończenia zmian. Zobowiązania
wynikające z pierwszej oceny budynku powinny obowiązywać, jeżeli zmiana nie nastąpi w wyznaczonym
terminie.

13

Wymóg powtórzenia ocen pojedynczych budynków jako integralna część sugerowanych specyfikacji oceny budynku.
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Ocena budynku

3.1

Wprowadzenie i podstawowe informacje

W tym rozdziale przedstawiono metodologię, jaką można zastosować do oceny, czy działanie dla budynku w
ramach EED (tzn. podział kosztów, rozliczanie za pośrednictwem dodatkowych liczników lub regularne rozliczanie
na podstawie zużycia/informacje o rozliczeniach14) jest wykonalne technicznie i rentowne ekonomicznie dla
danego budynku. Metoda obliczeń jest dostosowana do standardowych praktyk, wykorzystujących wartość
bieżącą netto do wyrównania różnic w czasie. Wynik pozytywny - opłacalność, rentowność ekonomiczna występuje tam, gdzie wartość bieżąca netto kosztów jednorazowych i rocznych nie jest wyższa niż wartość bieżąca
netto korzyści rocznych.
Aby uniknąć złożoności, uwzględniane są tylko korzyści i koszty wynikające bezpośrednio z działania dotyczącego
budynku. Zakłada się, że niektóre większe oddziaływania na środowisko oraz na rynki, zostaną uwzględnione
w lokalnych cenach energii. Oczekuje się dodatkowych bezpośrednich korzyści w wyniku usprawnionej
automatyzacji, audytów budynków oraz innych działań. Korzyści pośrednie, również nieuwzględniane, obejmują
potencjalnie znaczne koszty dopuszczenia do zbędnego ogrzewania i chłodzenia przyspieszającego zmiany
klimatyczne. Ryzyko dodatkowych kosztów, na przykład w razie powstawania pleśni z powodu niedostatecznej
wentylacji lub nieregularnego korzystania z ciepłej wody, co pozwala na rozwój bakterii legionelli, jest traktowane
jako temat dla lepszego zarządzania budynkiem, a nie jako niezbędny skutek działań w ramach dyrektywy w
sprawie efektywności energetycznej w zakresie pomiarów.
Jeżeli procedura zalecana tutaj do oceny budynku da wynik pozytywny, oznacza to, że dane działanie jest
opłacalne dla budynku, więc należy podjąć działanie w zakresie zapewnienia zgodności budynku z dyrektywą
w sprawie efektywności energetycznej. Ten pozytywny wynik niekoniecznie oznacza, że to działanie będzie
opłacalne dla wszystkich interesariuszy - właścicieli, właścicieli nieruchomości, najemców itd. - w związku z czym
konieczna może okazać się zmiana przydziału zachęt ekonomicznych (patrz rozdział 8).

3.2

Wykonalność techniczna

W niektórych budynkach nie ma możliwości zainstalowania ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania
bez wykonania mniejszych lub większych modyfikacji budynku, polegających na zmianie usytuowania jednego
grzejnika bądź wymianie całego systemu ogrzewania. Mimo że niewielkie zmiany w budynku obejmujące wiele
lokali mieszkalnych mogą mieścić się w zakresie limitów rentowności działań dla budynku w ramach EED, wymiana
systemu ogrzewania wraz z jego siecią dystrybucji w budynku normalnie będzie wiązać się z zaporowymi kosztami
względem przewidywanych oszczędności kosztów energii. W takim przypadku dane działanie dla budynku w
ramach EED może zostać potraktowane jako niewykonalne technicznie (dokładniej: zbyt skomplikowane
technicznie, aby zapewnić opłacalność). Dzieje się tak często w przypadkach niezbędnej wymiany rur w domu15.
Jest wiele przypadków, kiedy wdrożenie działań dla budynku w ramach EED nie jest wykonalne technicznie w tym
znaczeniu.
W przypadku podzielników kosztów ogrzewania nie będzie to traktowane jako wykonalne technicznie w
budynkach, gdzie ogrzewanie funkcjonuje bez grzejnika lub innej powierzchni wymiennika ciepła, na której można
zamontować urządzenie i gdzie konstrukcyjne temperatury powierzchni grzejników lub innych wymienników
ciepła przekraczają zakres roboczy urządzenia, bądź gdzie nie można niezawodnie określić mocy wyjściowej
grzejnika lub innego wymiennika ciepła, ponieważ na przykład zainstalowane są ruchome odpowietrzniki do

14

W ocenie opłacalności te poziomy usługi są sformalizowane jako „podział kosztów na podstawie zużycia) oraz „usługi informacji o zużyciu”. Informacje podane są w
rozdziale 5.4.

15

Porównaj motyw 29 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oraz punkt 23 „wskazówek do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
zmieniającej dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE art. 9 - 11: pomiary; informacje o rozliczeniach; koszty dostępu
do informacji o pomiarach i rozliczeniach”, SWD(2013) 448 final, Bruksela, 6.11.2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2013:0448:FIN
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regulowania przepływu ciepła lub inne zmienne przeszkody dla przepływu powietrza przez wymienniki ciepła, albo
stosowane są wentylatory do przyspieszenia przepływu ciepła.
Większości ciepłomierzy nie można rozmieszczać, jeżeli ogrzewanie jest zapewniane w inny sposób niż przez
gorącą wodę przepływającą rurami. Ich rozmieszczenie w systemach gorącego powietrza lub systemach pary nie
jest traktowane jako wykonalne technicznie. Ponadto do montażu licznika ciepła wymagana jest prosta rura o
określonej długości i w odpowiednim miejscu, a jego zastosowanie może ograniczać kąt, pod jakim jest
montowany.
W przypadku liczników ciepła i podzielników kosztów ogrzewania stosowanych łącznie wykonalność techniczna
podziału kosztów na podstawie zużycia dla ogrzewania wymaga rozprowadzenia energii cieplnej w budynku za
pomocą gorącej wody (a nie powietrza lub pary). W związku z tym budynki, w których do przesyłania energii
cieplnej wykorzystywane jest gorące powietrze lub para, można przypisać do klasy budynków zwolnionych dla
ogrzewania pomieszczeń.
Jest kilka innych przypadków specjalnych, w których nie można oczekiwać, że liczniki ciepła i podzielniki kosztów
ogrzewania zapewnią niezawodny pomiar przepływu ciepła - na przykład, gdy wymienniki ciepła są wbudowane w
sufit jednego lokalu, a jednocześnie podgrzewają podłogę w lokalu znajdującym się powyżej, lub w podobnej
sytuacji
dotyczącej
ścian
budynku.,
w
związku
z
czym
budynki
z systemami ogrzewania tego rodzaju można zadeklarować jak klasa budynków zwolnionych.
Wykonalność techniczna jest indywidualna dla poszczególnych podejść technicznych do pomiaru oraz do urządzeń
powiązanych z tym podejściem, w szczególności liczników ciepła i podzielników kosztów ogrzewania.
Uwzględniając tę zależność, rozwój technologiczny może mieć wpływ na wykonalność. W budynkach, w których
obecnie nie ma możliwości technicznego wykonania podzielników kosztów ogrzewania ani instalacji liczników
ciepła, w przyszłości będzie można wprowadzać efektywny podział kosztów na podstawie zużycia przy
zastosowaniu nowych urządzeń, np. urządzeń do pomiaru przepływu energii cieplnej w powietrzu. Takie
urządzenia mogą być również uwzględnione w art. 9 (3) dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, jeżeli
nie jako „indywidualne liczniki zużycia”, to jako „indywidualne podzielniki kosztów ogrzewania” (ponieważ ich
przeznaczeniem jest podział kosztów ogrzewania).

3.3

Poziom regulacji

Oszczędność energii na podstawie warunków art. 9 - 11 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej może
nastąpić w wyniku zmian w zachowaniach lokatorów budynku lub innych użytkowników. Jeżeli w budynku nie ma
możliwości zmiany zachowania, ponieważ użytkownikom budynku nie zapewniono możliwości regulacji, nie
wystąpią oszczędności. Na przykład tam, gdzie lokale mieszkalne są wyposażone w wentylację mechaniczną i nie
można otwierać okien i/lub temperatury pomieszczenia są ustawione jednolicie i centralnie, lokatorzy nie mogą
oszczędzać energii przez ograniczenie wentylacji lub temperatury powietrza wewnętrznego. W innych
przypadkach regulacja jest pozornie możliwa, ale nie można jej stosować, na przykład tam, gdzie gość hotelowy
ma zbyt krótki czas do skutecznego kontrolowania efektywności lub obłożnie chora osoba nie ma dostępu do
regulacji ogrzewania. Ponadto tam, gdzie nie ma możliwości regulacji przez użytkownika ze względu na
automatyzację, kwestie są podobne - niezależnie od tego, czy wybrane rozwiązanie automatyczne zapewnia
optymalną wydajność, czy nie.
Ogólnie przed wdrożeniem działania dla budynku w ramach EED lub w jego trakcie odbiorcy końcowi w budynku
muszą mieć lub należy im zapewnić określony minimalny poziom regulacji temperatury i/lub wentylacji, co daje
im możliwość zmian zachowań skutkujących oszczędnościami. Jeżeli taki standard regulacji nie występuje,
wdrożenie podziału kosztów na podstawie zużycia lub usług informacji o zużyciu spowoduje mniejsze
oszczędności.
Brak typowego poziomu regulacji występuje w wielu sytuacjach i pogarsza opłacalność działań dla budynku
w ramach EED bądź powoduje, że nie są one wykonalne technicznie:
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hotele i podobne miejsca zakwaterowania, gdzie większość jednostek jest zajęta przez dzień lub dwa i w
których jakakolwiek regulacja temperatury przez lokatora wpływa na ciepło magazynowane
w pomieszczeniu i w efekcie na ilość ciepła, jakiej potrzebuje kolejny lokator;



domy, szpitale oraz inne takie budynki, w których lokatorzy skutecznie nie są w stanie zmienić ustawień
temperatury lub wentylacji tak, aby spełniały one ich preferowany poziom komfortu i kosztów;



budynki, w których jednostki nie są odpowiednio odseparowane od przepływów wentylacji do i z
powierzchni wspólnych;



budynki z wymiennikami ciepła, które ogrzewają więcej niż jedną jednostkę, np. gdzie podłogowe
urządzenie grzewcze dostarcza znaczną ilość ciepła przez sufit do lokali poniżej;



centralna regulacja temperatury w budynkach, w których lokatorom nie umożliwiono dostępu do regulacji
ciepła i nie ma zaworów (termostatycznych) na grzejniku, można jednak zainstalować zawory
termostatyczne, jeżeli wdrożono rozliczanie za pośrednictwem dodatkowych liczników;



budynki z wyłączną wentylacją mechaniczną, gdzie lokatorzy nie mogą dokonywać wentylacji przez
doprowadzenie powietrza z zewnątrz, np. przez otwarcie okna oraz gdzie wentylacja odbywa się przez
przewody wyposażone w wymianę ciepła z powietrzem wylotowym.
Zalecana tutaj procedura oceny budynku przedstawia modyfikacje w przypadku utraty kontroli dotyczące
pojedynczych budynków oraz stosowane do definicji klas budynków zwolnionych. Przykłady właściwych
przypadków uzasadniających modyfikacje ogólnego podejścia do oceny podano w tabeli „kryteria modyfikacji
oceny” (załącznik, rozdział 11.1).
Zapewnienie użytkownikom budynku regulatorów, które są łatwiejsze w użyciu niż zwykłe zawory grzejnikowe,
pozwala na użycie energii cieplnej optymalnie dostosowanej do preferencji przy niewielkich nakładach. Badana
jest oczekiwana ilość przyszłych oszczędności w przypadku bardziej zaawansowanych regulatorów16 i nie
przewiduje się trudności ze zintegrowaniem wyników z zalecanym tutaj podejściem.

3.4

Obliczenie korzyści

Korzyści roczne płynące z każdego działania dla budynku w ramach EED są szczegółowo określone jako suma
korzyści jej składników, gdzie każdy jest typem zużycia energii cieplnej (ogrzewanie pomieszczenia, chłodzenie
pomieszczenia, ciepła woda użytkowa) oraz poziomem zaopatrzenia (podział kosztów na podstawie zużycia, usługi
informacji o zużyciu).
W przypadku ogrzewania i chłodzenia korzyści występujące w ocenie budynku są obliczane z uwzględnieniem
oddzielnie dwóch aspektów efektu związanego z zachowaniem: przez zmiany w używaniu urządzeń
wentylacyjnych, okien itd. (VE) oraz przez zmiany temperatury lub ustawień prędkości przepływu (TE). Przy
wykorzystaniu istniejących świadectw dotyczących przeciętnych reakcji związanych z zachowaniem w tym
względzie (patrz rozdział 6), do obliczenia wymagane są dane związane z budynkiem, jego lokalizacją i lokalnym
rynkiem. Przy właściwym dostarczeniu wspólnych danych w narzędziu pomocniczym do obliczeń online,
informacje wpisywane przez właściciela nieruchomości lub inny podmiot zobowiązany są minimalne i dostępne w
certyfikatach wydajności energetycznej.
Do obliczenia wymagana jest liczba stopniodni, liczba dni ogrzewania lub chłodzenia („produkcji”) oraz cena
różnych paliw wykorzystywanych do dostarczania energii cieplnej. Te dane można dostarczyć centralnie, a
podmiot zobowiązany musi jedynie wybrać je na podstawie lokalizacji budynku i typu paliwa. Inne wartości, takie
jak pojemność cieplna powietrza i wody oraz wartości z bazy świadectw - efekt wentylacji i efekt temperatury
działania dla budynku odnoszącego się do zmian powietrza na godzinę i w stopniach Kelwina - są niezmienne i nie
wymagają wprowadzania.
Dane wymagane dla budynku obejmują efektywność systemu dostarczającego energię cieplną (na podstawie
prostych kategorii) oraz współczynnik strat cieplnych budynku, np. w watach na stopień Kelwina. Tę ostatnią
wartość można obliczyć na podstawie współczynnika przesyłu ciepła dla budynku. Nie tylko w odniesieniu do
16

Wiadomość osobista od prof. Cholewy podczas warsztatów warszawskiego klastra regionalnego, listopad 2016.
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warunków EPDB dotyczących certyfikatów energetycznych współczynnik przenikania ciepła (U) będzie często
znany dla budynku. U w W/m²•K to współczynnik, z jakim przewodzone jest ciepło na elemencie budynku - oknie,
ścianie, drzwiach itd., w przeliczeniu na metr kwadratowy. W takich przypadkach pole powierzchni powłoki
budynku jest również potrzebne do obliczenia TL, współczynnika strat cieplnych całego budynku.

3.5

Kryteria modyfikacji oceny

Jeżeli dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej pozwala na zwolnienia ze względu na wykonalność
techniczną oraz opłacalność, to wykonalność techniczna jest często w praktyce kwestią opłacalności.
W zaproponowanej tutaj metodzie wyzwania związane z wykonalnością techniczną działań dla budynku w ramach
EED są uwzględnione w postaci wzrostu kosztów lub braku korzyści związanych z oszczędnością energii w ocenie
opłacalności, co wspólnie jest określane jako „kryteria modyfikacji oceny”. W obydwu przypadkach zmiana może
spowodować, że wynik obliczenia opłacalności będzie negatywny, lub pozostanie bez wpływu na ten wynik, co ma
takie samo znaczenie jak wskazanie, że działanie dla budynku nie przeszło pomyślnie połączonego testu
wykonalności technicznej i opłacalności.
Przykład opisany jako „skomplikowany technicznie i kosztowny” w motywie 29 dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej, gdzie występuje więcej niż jedna grupa rur wprowadzanych do lokalu mieszkalnego lub innej
jednostki budynku, uwzględnia koszty więcej niż jednego licznika ciepła w każdym lokalu mieszkalnym, co mimo
wszystko może być rozwiązaniem opłacalnym w niektórych przypadkach.
Lista kryteriów modyfikacji oceny w załączniku przedstawia oszczędność energii lub parametr kosztów, na który
modyfikacja miała wpływ. Te zmiany można uwzględnić w narzędziu pomocniczym do obliczeń tak, aby właściciel
nieruchomości odpowiadał na proste pytania, a obliczenie było automatycznie modyfikowane. Ta lista może się
zmieniać, na przykład jeżeli pojawi się rozwiązanie techniczne do ogrzewania gorącym powietrzem, dlatego
powinna być okresowo analizowana. Propozycji takiej analizy można poszukiwać w organizacjach dostawców
sprzętu oraz u innych graczy rynkowych, którzy są zainteresowani usuwaniem pozycji z listy lub modyfikowaniem
ich oddziaływania, dopuszczając bardziej opłacalne rozwiązania w zakresie swoich produktów.

3.6

Okres rozliczeniowy i stopa zniżki

Zniżki w przypadku kosztów w przyszłości oraz źródeł dochodów są typową praktyką. Jeżeli wymagana jest
inwestycja początkowa, wyższe stopy będą zakłócały oddziaływanie dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej, której zamierzenia najlepiej się sprawdzają przy zerowej stopie zniżki. Z uwzględnieniem takich
rozważań i zgodnie z wnioskami wyciągniętymi w podobnych warunkach w innym miejscu, zaleca się stosowanie
stopy zniżki do 4%17. Precyzyjna stopa zniżki jest nieważna tam - zgodnie z dopuszczeniem przez procedurę oceny
- gdzie ceny są stosowane w przypadku rozliczania za pośrednictwem dodatkowych liczników oraz usług
dostarczania informacji na rynku, który nie wymaga inwestycji początkowej.
W przypadku systemów niewymagających konserwacji przez długi okres, wybrany okres rozliczeniowy nie
powinien być zbyt krótki. W ostatniej szczegółowej analizie dla rządu niemieckiego18 ustalono 10-letni okres dla
tego samego celu na podstawie czasu wymiany podzielników kosztów ogrzewania. Jeżeli budynek jest
przeznaczony do rozbiórki lub do wyłączenia z użytkowania w inny sposób (ale nie w przypadku planów
sprzedaży), odpowiedni może być krótszy okres rozliczeniowy.

17

Należy porównać również zalecenie 4 % w wytycznych lepszych regulacji KE SWD(2015) 111 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/index_en.htm p375 lub JRC
(2012) wytyczne przeprowadzania analizy opłacalności w projektach Smart Grid

18

BBSR(2015) Ekonomiczność systemów rejestrowania i rozliczania zużycia ciepła, p57
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Wytyczne dotyczące oceny budynków (BA01 BA09)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
BA01

akceptowanie, że pozytywny wynik zastosowania procedury oceny budynków zdefiniowany poniżej wraz
z kosztami konkurencyjnymi („pomyślny”, „PBA”) jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że działanie dla
budynku w ramach EED jest wykonalne technicznie i opłacalne.

BA02

zadeklarowanie, że ocena zakończyła się pomyślnie, jeżeli wartość bieżąca netto kosztów jednorazowych
i rocznych dla działania dla budynku w ramach EED („PVC”) nie jest wyższa niż aktualna wartość netto
korzyści rocznych zastosowania danego działania („PVB”), w związku z czym PBA = PVC ≤ PVB.

BA03

potwierdzenie, że ocena niepomyślna świadczy o zwolnieniu budynku z wymogu wdrożenia działania dla
budynku w ramach EED.

BA04

wymaganie stosowania okresu rozliczeniowego wynoszącego co najmniej 10 lat.

BA05

zezwolenie na stopę zniżki do 4 %.

BA06

określenie, że roczne korzyści z działania dla budynku w ramach EED są sumą rocznych korzyści
składowych działań w przypadku działania dla budynku w ramach EED.

BA07

wymaganie, że korzyści roczne w lokalnej walucie (AB) za ogrzewanie i chłodzenie uwzględnione w ocenie
są oszczędnościami kosztów zakupu paliwa AB = FP(FT) * (AV + AT) / SE, a w przypadku ciepłej wody
użytkowej również oszczędnością kosztów zakupu zimnej wody AB = FP(FT) * HC * (UE1 + NU * UE2) / SE +
WP * (UE1 +NU * UE2), gdzie
AV oznacza roczną oszczędność energii na wentylację AV = VE * 24 * DD * AC w kWh/a.
VE oznacza efekt wentylacji w ramach działań dla budynku w krotności wymiany powietrza na godzinę.
DD oznacza liczbę stopniodni rocznie oczekiwanych w lokalizacji budynku w stopniach Kelwina na dzień rocznie.
AC oznacza pojemność cieplną powietrza w budynku, gdzie objętość budynku oraz pojemność cieplna
powietrza są podane w kWh/m3/K
AT oznacza roczną oszczędność energii z uwagi na temperaturę, gdzie AT = TE * TL * PD kWh/a.
TE oznacza efekt temperatury w ramach działań dla budynku w stopniach Kelwina.
TL oznacza współczynnik strat cieplnych w budynku w kWh w stopniach Kelwina na dzień.
PD (dni produkcji) oznacza liczbę dni, w których oczekuje się działania systemu ogrzewania lub chłodzenia w
lokalizacji budynku.
SE oznacza wydajność systemu dostarczającego energię cieplną, wyrażoną w wykorzystaniu energii cieplnej
(kW) na zużycie (kW) paliwa typu FT w procentach.
FP(FT) oznacza cenę paliwa typu FT używanego do dostarczania energii cieplnej.
NU oznacza liczbę osób korzystających z ciepłej wody użytkowej w budynku.
HC oznacza średnią ilość energii cieplnej zawartej w ciepłej wodzie użytkowej ow temperaturze 52 stopni
Celsjusza w porównaniu do doprowadzania zimnej wody o średniej rocznej temperaturze w kWh na metr
sześcienny.
UE1, UE2 oznacza efekt oszczędności ciepłej wody w ramach działań dla budynku w metrach sześciennych
rocznie oraz dla jednostki budynku i na osobę (całkowity efekt w metrach sześciennych rocznie: UE1 +
NU*UE2).
WP oznacza cenę zimnej wody za metr sześcienny.

BA08

wyjaśnienie, że wartości efektów oszczędności dla wentylacji, ustawień temperatury i zużycia ciepłej wody
(VE, TE i UE1/UE2) są wartościami wynikającymi z bazy świadectw dla danych działań dla budynku,
zmienionych w razie potrzeby na podstawie BA09.
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uwzględnianie implikacji wszystkich charakterystyk budynku wymienionych w kryteriach modyfikacji
oceny (załącznik, rozdział 11.1), które mogą mieć zastosowanie do danego budynku.
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Koszty konkurencyjne i referencyjne

4.1

Wstęp

W tym rozdziale przedstawiono dwie kategorie kosztów: koszty referencyjne i koszty konkurencyjne. Koszty
referencyjne są wykorzystywane do pierwszej oceny poszczególnych budynków oraz do decyzji o zwolnieniu klasy
budynku. Koszty konkurencyjne można wykorzystywać do oceny poszczególnych budynków w klasach budynków
otwartych.

4.2

Koszty konkurencyjne

Koszty konkurencyjne, w szczególności za usługi, mają tendencję do zmian w czasie, zmian w różnych lokalizacjach
i na różnych rynkach, zgodnie z sytuacją dostawcy, wielkością zamówienia odbiorcy itd. Takie ceny są ujawniane
tylko po uzyskaniu wyceny od dostawców zainteresowanych dostarczaniem usług dla określonych odbiorców
oczekujących konkurencji, przy czym ceny te są z reguły niższe niż opublikowane ceny „cennikowe”. Ceny
konkurencyjne są traktowane jako właściwy poziom cen do zastosowania przy określaniu kosztów działania dla
budynku w ramach EED.

4.3

Wykorzystanie kosztów referencyjnych

Krajowe lub europejskie odniesienie dla kosztów działań dla budynku w ramach EED proponowane jest dla dwóch
ról: definicja zwolnionej klasy budynków oraz minimalizowanie obciążeń związanych z wycenami, które nie są
akceptowane.
Koszty referencyjne są wykorzystywane do definicji klas budynków zwolnionych do momentu określenia cen
konkurencyjnych dla budynku w przypadku testowym. Jeżeli wykorzystanie kosztów konkurencyjnych nie jest
praktyczne, potrzebne jest oszacowanie lub przybliżenie. Zgodnie z minimalnym standardem określonym
w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej te koszty referencyjne nie powinny być „ostrożnymi
finansowo” szacunkami, gdzie pojęcie „ostrożne” rozumiane jest jako typowe dla decyzji inwestycyjnych, lecz
powinno brzmieć „ostrożne oszczędności”, czyli nie nadmierne wykluczanie budynków ze stosowania wymogów
dyrektywy.
W konsekwencji koszty referencyjne powinny być niższe niż konkurencyjne.
Po zadeklarowaniu klasy budynku otwartego, wymóg oparcia oceny wszystkich budynków na początkowych
kosztach konkurencyjnych mógłby spowodować znaczne obciążenia dla dostawców, jeżeli po złożeniu wielu
wniosków
o wycenę nie byłoby zamówień. Koszty referencyjne są wykorzystywane tutaj do informowania właścicieli
nieruchomości, czy działanie dla budynku w ramach EED jest zbliżone do opłacalności, w związku z czym tylko
uzasadniona liczba budynków jest wyceniana, a po złożeniu znacznej większości wniosków o wycenę pojawiają się
zamówienia (dla jednego z dostawców). Również tutaj koszty referencyjne muszą być niższe niż koszty
konkurencyjne, w przeciwnym razie nastąpi zwolnienie co najmniej kilku budynków z wdrażania opłacalnych
działań dla budynku w ramach EED. Jeżeli zapewnione jest wsparcie online, państwa członkowskie mogą
dodatkowo wnioskować o wprowadzenie ujawnionych cen po złożeniu zamówienia oraz wykorzystanie tych
danych dla kosztów konkurencyjnych w celu wyrównania poziomu kosztów referencyjnych.
Bardzo ważne jest ustalenie, które koszty są uwzględniane, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów - dodawanie
dodatkowych wymogów podczas transpozycji dyrektywy (ang, „goldplating”) - powodując zmianę opłacalności na
poziom negatywny, mimo że powinna być ona pozytywna. Koszty, jakie należy uwzględnić, składają się z kosztów
dostarczenia usługi podziału kosztów lub usługi informacji i podziału, a także kosztów początkowych zakupu
i instalacji niezbędnych urządzeń. W przypadku urządzeń, od których oczekuje się działania znacznie dłuższego niż
wybrany okres rozliczeniowy przy bardzo niskich oczekiwanych kosztach wymiany lub dużych napraw, należy
stosować tylko proporcję kosztów jednorazowych, która odpowiada proporcji dożywotności w okresie
rozliczeniowym.
grudzień 2016
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Koszty referencyjne nie powinny obejmować niepotrzebnego powielania. Ponieważ zbieranie danych i
zapewnianie usług może być wykonalne dla dwóch zastosowań energii cieplnej, np. do ciepłej wody użytkowej i
ogrzewania pomieszczeń, przy kosztach niewiele wyższych niż koszty jednego użycia, koszt usługi podziału lub
usługi informacji i podziału należy liczyć tylko raz dla działania dla budynku w ramach EED. Podobnie, jeżeli ten
sam licznik fizyczny można zastosować do pomiaru więcej niż przy jednym użyciu, np. ciepła woda i ogrzewanie
lub
ogrzewanie
i chłodzenie, w ocenie należy uwzględnić koszt tylko jednego licznika. Jeżeli koszty referencyjne stosuje się do
pojedynczego budynku w klasie budynków otwartych, koszty zostaną skorygowane w razie potrzeby na etapie
wyceny.
Początkowe wartości kosztów referencyjnych są podane w załączniku, rozdział 11.3. Jeżeli istnieją dowody, że
koszty konkurencyjne w regionie znacznie się od nich różnią, można opracować tabelę regionalnych kosztów
referencyjnych na podstawie wycen uzyskanych dla budynków o różnych rozmiarach od aktywnych dostawców
właściwych produktów i usług. Wybrane budynki powinny być reprezentatywne w takim rozumieniu, że nie
stanowią nietypowego utrudnienia dla wdrożenia działań dla budynku w ramach EED. Wybór budynków powinien
umożliwiać określenie, w jaki sposób koszty kapitałowe i roczne koszty bieżące różnią się w odniesieniu do liczby
jednostek budynku i grzejników w budynku, co umożliwi oszacowanie kosztów dla budynku dowolnego rozmiaru.
Koszty oszacowane w ten sposób należy zmniejszyć o 5% lub dostosować w inny sposób, aby zapewnić, że będą
niższe niż ceny konkurencyjne dla wszystkich budynków.

4.4

Wymóg wyceny w celu określenia kosztów
konkurencyjnych

Pierwszy krok oceny, jakie opomiarowanie i działania informacyjne mogą być opłacalne w danym budynku,
polega na zastosowaniu obliczenia oceny budynku przy wykorzystaniu kosztów referencyjnych. Jeżeli ta ocena
budynku wskaże wynik rentowny, podmiot zobowiązany może kontynuować działania i wdrożyć wskazane
działanie dla budynku w ramach EED. Alternatywnie podmiot zobowiązany może uzyskać wycenę i wykonać ocenę
budynku jeszcze raz, stosując koszty konkurencyjne. Narzędzie pomocnicze do obliczeń może sprawić, że drugi
krok będzie szczególnie łatwy do realizacji.
Zaleca się, aby koszty konkurencyjne były oparte na wycenach od dostawców, dla których wnioski złożył właściciel
nieruchomości lub inny podmiot zobowiązany do wyposażenia danego budynku. Zawartość wyceny powinna być
standardowa i obejmować pełne wdrożenie działania dla budynku w ramach EED bez dodatkowych usług. Sposób
wyceniania powinien być dostosowany do oceny budynku, czyli konieczny jest wymóg płatności kwoty
jednorazowej i kwot rocznych bez zmian przez co najmniej 10 lat. Wprowadza się również warunek umożliwienia
oceny wdrożenia elementów na podstawie wyceny, która może obejmować więcej niż jedno użycie energii i/lub
obydwa poziomy warunku. Koszty poniosą dostawcy przedstawiający wyceny, dla których nie są składane
zamówienia. Nie ma żadnych przeszkód dla dostawców, uwzględniając koszty tej niepomyślnej wyceny w podanej
cenie, w związku z czym koszty odzyskuje się w przypadkach pomyślnej wyceny.

4.5

Wytyczne dotyczące kosztów konkurencyjnych i
referencyjnych

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
CE01

jeżeli w budynku klasy otwartej działanie dla budynku w ramach EED jest rentowne przy użyciu kosztów
referencyjnych, należy wymagać określenia kosztów konkurencyjnych przez uzyskanie wyceny od
najbardziej konkurencyjnego dostawcy.

CE02

określenie standardowej zawartości wyceny, w szczególności, aby
1. zapewniała pełne wdrożenie działania dla budynku w ramach EED
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2. nie powodowała dodatkowych usług i uwzględniała specyfikację dozwolonych kosztów wymienionych
poniżej
3. wymagała płatności tylko kwoty jednorazowej i rocznej
4. określała, że kwoty roczne pozostaną niezmienione przez 10 lat
5. zapewniała kwotę jednorazową i roczną dla każdego elementu oraz dla każdej kombinacji elementów,
które mogą być oferowane za niższą wartość bieżącą netto kosztów niż suma takich samych kwot dla
elementów składowych
oraz określała, że taka wycena nie podlega żadnym opłatom ze strony podmiotu zobowiązanego, bez
względu na to, czy oferta zostanie zaakceptowana.
pomoc w ustaleniu podmiotom zobowiązanym najbardziej konkurencyjnego dostawcy przez zapewnienie,
że podmiot zobowiązany umożliwił odbiorcom końcowym dostęp do danych niezbędnych do oceny
budynku oraz że mają oni wsparcie w wykonywaniu oceny budynku tak jak podmiot zobowiązany, w tym
uzyskiwaniu wycen dla dostawy do podmiotu zobowiązanego właściwych usług. Wymogi wobec podmiotu
zobowiązanego będą następujące: a) zaakceptowanie pozytywnej oceny budynku z zapewnieniem wyższej
oczekiwanej oszczędności energii, b) szybkie przekazanie odbiorcom końcowym szczegółów oceny
budynku oraz c) ustanowienie właściwego terminu dla powiadomienia o ocenie usprawnionego budynku
przed podjęciem zobowiązań dotyczących działania dla budynku w ramach EED.

CE04

przekazanie tabeli kosztów referencyjnych, przy zapewnieniu, że koszty referencyjne są w niewielkim
stopniu niższe niż koszty konkurencyjne.

CE05

zadeklarowanie, że dozwolone koszty dla działań dla budynku w ramach EED są następujące:
Poziom
serwisowy
usługa
informacji o
zużyciu
+
podział
kosztów na
podstawie
zużycia

podział
kosztów na
podstawie
zużycia
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Energia
cieplna/urządzenie

Koszty kapitałowe

Koszty bieżące
(opex) dla

ogrzewanie przez
konfiguracja serwisowa,
wykorzystanie
Usługa informacji i
jeden podzielnik kosztów
podzielników
podziału3
1
ogrzewania na grzejnik
kosztów ogrzewania
ogrzewanie lub
konfiguracja serwisowa,
Usługa informacji i
chłodzenie przy
jeden licznik ogrzewania w
podziału
1,2
użyciu licznika ciepła
jednostce budynku
ciepła woda przy
konfiguracja serwisowa,
Usługa informacji i
użyciu liczników
jeden licznik ciepłej wody w
podziału
wody
jednostce budynku 1,2
ciepła woda przy
jeden licznik ciepłej wody w
użyciu liczników
Usługa podziału
jednostce budynku 1, 2
wody
ogrzewanie przez
wykorzystanie
jeden podzielnik kosztów
Usługa podziału
podzielników
ogrzewania na grzejnik 1
kosztów ogrzewania
ogrzewanie lub
jeden licznik ogrzewania w
chłodzenie przy
Usługa podziału
jednostce budynku 1,2
użyciu licznika ciepła
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1

Koszty obejmują cenę zakupu i instalację oraz są ograniczone do niezbędnego poziomu pod
warunkiem, że ogrzewanie lub inny system energii cieplnej jest prawidłowo skonfigurowany
i utrzymywany19.

2

W zakresie kosztów referencyjnych dozwolone są koszty dwóch takich liczników, jeżeli kilka rur
doprowadza energię cieplną do jednostki lub ich lokalizacja jest nieznana.

3

„Usługa podziału”: usługa zapewniająca podział kosztów na podstawie zużycia i odpowiadająca
szybko oraz wyczerpująco na wszystkie pytania od odbiorców końcowych dotyczących
prawidłowości zafakturowanych kwot. „Usługa informacji”: usługa informacji o zużyciu.

jeżeli nie są zainstalowane sprawne zawory grzejnikowe, doliczyć20 jedną trzecią dodatkowych kosztów
instalacji nowoczesnych zaworów na grzejnikach określonych w punkcie CE05 powyżej oraz włączenie w
punkcie BA07 powyżej takiej samej kwoty do rozliczenia dodatkowych korzyści komfortu
i oszczędności energii21.

19

Na przykład system ogrzewania powinien mieć już prawidłowe równoważenie hydrauliczne, zapewniające, że mieszkania zewnętrzne mogą pobierać dostateczną ilość
ciepła przy minimalnych temperaturach doprowadzania.

20

Jedna trzecia to 10/30 na podstawie szacowanych 30 lat użyteczności zaworu.

21

Badania zapewniające empiryczną bazę świadectw dla metody zastosowanej w tych wytycznych zmieniają się w zakresie, w którym TRV/inne elementy regulacyjne były
dostępne przed i po wprowadzeniu podziału kosztów na podstawie zużycia.
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Działania dla budynku w ramach EED

5.1

Wstęp

W tym rozdziale przedstawiono działania dla budynku w postaci wariantów podziału kosztów na podstawie
zużycia oraz usługi informacji o zużyciu - dwa „poziomy usług” - stosowanych do trzech typów zużycia energii
cieplnej - do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Określają one 6
„komponentów”, komórki poniższej tabeli.
Ogrzewanie
pomieszczeń

Chłodzenie
pomieszczeń

Ciepła woda użytkowa

podział kosztów na podstawie
zużycia
dostarczanie usługi informacji o
zużyciu (podstawowej lub
nowoczesnej)

5.2

Działania dla budynku w ramach EED oraz ich
elementy

Działanie dla budynku w ramach EED składa się z jednego lub więcej „elementów”, gdzie każdy element jest
połączeniem zużycia energii cieplnej (np. chłodzenie pomieszczeń) oraz poziomu serwisowego (np. podział
kosztów na podstawie zużycia). Na przykład wprowadzenie podziału kosztów na podstawie zużycia dla ciepłej
wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń byłoby działaniem dla budynku EED z dwoma elementami. Jeżeli
elementy działania dla budynku mają wspólne koszty, ale niezależnie przyczyniają się do przepływu korzyści przez
ograniczenie zużycia energii, połączenie elementów będzie miało tendencję do rentowności, nawet jeżeli
pojedyncze elementy jej nie miały. Możliwa jest również odwrotna sytuacja, jeżeli połączenie elementów - tutaj
ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda użytkowa - nie jest rentowne, nie wyklucza to rentowności jednego
z elementów. W takich przypadkach podział kosztów nie przewyższa wysokich kosztów jednego elementu (patrz
wytyczna BC06).
Mogą wystąpić powody, np. w celu uniknięcia zachęcania do ingerencji w rurociągi, dla zezwolenia tylko na
wspólne włączenie dwóch elementów, tutaj ogrzewania i ciepłej wody w budynkach zaopatrywanych z systemu
ciepłowniczego, w działanie dla budynku w ramach EED. Jeżeli elementy te są powiązane, w niektórych budynkach
nie będą podejmowane działania, np. tam, gdzie podział kosztów za ogrzewanie na podstawie zużycia jest
rentowny, ale ogrzewanie i ciepła woda razem już nie. Wynikająca z tego utrata oszczędności energii powinna być
monitorowana, aby przeanalizować to podejście (patrz wytyczna BC11).

5.3

Wytyczne dotyczące klas budynków (BC10 BC11)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
BC10

wprowadzenie wymogu stosowania liczników ciepła tam, gdzie ocena budynku działania dla budynku
w ramach EED wymagana dla wdrożenia w ramach BC06 jest pozytywna przy użyciu liczników ciepła.

BC11

w celu zminimalizowania niezgodnych z prawdą działań lub z innych ważnych powodów zezwolenie na
wdrożenie poszczególnych elementów tylko razem, monitorowanie wynikającej utraty oszczędności
energii oraz zgłaszanie do Komisji.
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Poziomy usług: podział kosztów na podstawie
zużycia oraz usługi informacji o zużyciu

Podział kosztów na podstawie zużycia oraz usługi informacji o zużyciu - dwa „poziomy usług” pomagające
w oszczędności energii - są zdefiniowane zgodnie z warunkami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
oraz wymogami oceny korzyści kosztowych na podstawie świadectw. Usługi informacji o zużyciu są traktowane
w postaci podstawowej jako zgodne z warunkami informacji w dyrektywie 2012/27/UE, załącznik VII oraz w
postaci aktualnej jako uzupełniające sprawdzenie potencjału systemów informacji i komunikacji w celu
generowania przydatnych informacji pomocnych w optymalizacji oszczędności energii w określonej konfiguracji.
Nie oczekuje się, że oszczędności uzyskane w wyniku podziału kosztów na podstawie zużycia będą znacznie
uzależnione od szczegółów sposobu podziału kosztów, pod warunkiem, że osoby, których to dotyczy, wiedzą, że
ich zachowanie znacznie wpłynie na płatności. Ta sytuacja jest inna w teorii dla warunku informacji, ale przy
uwzględnieniu aktualnej bazy świadectw nie różni się w praktyce.
Oczekuje się, że uzyskane oszczędności będą wzrastać wraz z coraz częstszym przekazywaniem informacji, od
okresu co dwa lata do kwartalnego i miesięcznego oraz lepszą dostępnością - przez urządzenie domowe, online
lub na papierze - a także większą szczegółowością, tak jak zmiany w zużyciu w ciągu roku lub krótszych okresów,
które ustawia się wstępnie lub które wybiera użytkownik. Oszczędności mogą zależeć od tego, czy powiadomienie
o poniesionych kosztach odbywa się razem z wymogiem płatności pośrednich lub bez tego wymogu oraz czy
naliczona kwota jest właściwa dla zużycia rocznego, kwartalnego lub częstszego. Wszystkie te zmienne wpływają
na jakość ciągu informacji, jego skuteczność w zwracaniu uwagi oraz na informowanie o tym, co się stało, a także
co najważniejsze na skuteczność pomocy zapewnionej do nauki sposobu optymalizacji zachowania w przyszłości
i oszczędności energii.
Ocena rentowności opiera się na świadectwach korzyści, jasne więc jest, że stworzenie i utrzymanie bazy
świadectw oszczędności w przypadku tych wielu różnych usprawnień jakości ciągu informacji dla użytkowników
budynku będzie poważnym wyzwaniem. Jednocześnie przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, koszty
zapewnienia najwyższej jakości informacji nie będą znacznie są różnić od kosztów najniższej jakości.
W przypadku podziału kosztów (rocznych) rozliczeń (wymagających płatności) podmiot zobowiązany musi również
zapewnić, że zostaną obliczone całkowite koszty dostaw energii. Ponieważ obliczenie tych kosztów często wynika
z warunków ustawowych i kontraktowych, dokładne obliczenie może być drogie. Zaleca się więc unikanie takich
warunków rozliczeń płatności w przypadku dostarczenia usługi informacji o zużyciu.
Oczekiwane korzyści nie są uzyskiwane tylko przez samą instalację, ale będą wymagały ciągłego funkcjonowania
niezbędnej usługi o wysokiej jakości. To dlatego wymóg wdrożenia działania dla budynku jest określony również
jako wymóg stworzenia, stosowania i zachowania jakości właściwych usług dla ciągłego funkcjonowania.

5.5

Wytyczne dotyczące działań dla budynku w
ramach EED (BM01 - BM04)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
BM01 objaśnianie, że działanie dla budynku w ramach EED jest dowolnym elementem lub połączeniem sześciu
elementów z trzech typów wykorzystania energii cieplnej - ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody - oraz
dwóch poziomów dostarczania, „podziału kosztów na podstawie zużycia” i „usług informacji o zużyciu”.
BM02 opisanie podziału kosztów na podstawie zużycia jako usługi dla odbiorców końcowych w budynku
wdrażającej sprawiedliwe i przejrzyste zasady podziału kosztów energii cieplnej, gdzie podział jest oparty
na indywidualnym zużyciu mierzonym przez odpowiednie urządzenia pomiarowe. W ramach usługi dane
są pobierane raz na rok z liczników wody (ciepłej), liczników ciepła lub podzielników kosztów ogrzewania
oraz po odebraniu przydzielonej kwoty stosuje ustalone wcześniej zasady podziału oraz dostarcza
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niezbędne informacje o każdym odbiorcy końcowym do podmiotu fakturującego22 w formie cyfrowej, z
możliwością bezpośredniego wydruku oraz dostarczenia z fakturą roczną. Należy zapewnić odpowiednią
dokładność podziału, zwłaszcza przez zezwolenie na stosowanie tylko tych urządzeń pomiarowych, które
okazały się zgodne z właściwymi powszechnymi normami23.
BM03 opisanie usług informacji o zużyciu jako dostarczanie wszystkim odbiorcom końcowym w budynku
dostępnych informacji przydatnych do poprawienia zrozumienia oddziaływania środowiskowego
i ekonomicznego w przypadku używania urządzeń do klimatyzacji, ustawiania zaworów sterujących
ogrzewaniem oraz pobierania ciepłej wody (skuteczność oszczędności energii). Minimalne specyfikacje
funkcjonalne dla usługi podstawowej i nowoczesnej podano w załączniku 11.2. Musi funkcjonować podział
kosztów na podstawie zużycia dla takiego samego zużycia energii cieplnej.
BM04 objaśnienie, że wymóg wdrożenia działania dla budynku polega na stworzeniu, stosowaniu i zachowaniu
jakości właściwych usług dla ciągłego funkcjonowania.

22

Często podmiot zobowiązany, ale prawdopodobnie inny podmiot prawny

23

Właściwe normy powszechne dla podzielników kosztów ogrzewania i liczników ciepła obejmują normy odpowiednio EN 834 i EN 1434. Zaleca się, aby zawsze stosowane
były urządzenia zgodne z tymi normami europejskimi w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności.
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Baza świadectw

6.1

Wstęp

W wielu badaniach i projektach zaobserwowano, że podział kosztów na podstawie zużycia oraz informacje
o zużyciu, przyczyniają się do oszczędności energii przez zmiany zachowań użytkowników poszczególnych
jednostek budynku. Efekt może być różny dla poszczególnych okoliczności i momentu początkowego, natomiast
w przypadku bazy świadectw zgłaszanie znacznych oszczędności jest zasadniczo stałe.
W tym rozdziale przedstawiono bazę świadectw przy zastosowaniu tych wytycznych oraz ich roli w ocenie
budynku. W szczególności określono podejście, w którym dane z wielu badań, podlegających różnym
zastrzeżeniom, można stosować w innych sytuacjach w sposób pozwalający na uwzględnienie różnic
klimatycznych, poziomów izolacji budynku oraz innych ważnych parametrów. To podejście „przekłada”
zaobserwowane wartości procentowe oszczędności w zużyciu energii na podstawowe zmiany schematów
temperatury i wentylacji, które bardziej bezpośrednio i ogólnie odnoszą się do zmian w zachowaniach lokatorów z
uwzględnieniem ustawień temperatury oraz przy wykorzystaniu okien bądź innych środków wentylacji.
Pobieranie wartości efektów temperatury i wentylacji na podstawie działań dla budynku w ramach EED jest ważną
częścią proponowanego podejścia ogólnoeuropejskiego do tworzenia bazy świadectw. Stosowane wartości
odpowiadają oszczędnościom w starszych budynkach w klimacie typowym dla Europy Zachodniej i Środkowej na
poziomie 20 % dla podziału kosztów na podstawie zużycia, dodatkowych 3 % dla podstawowych oraz kolejnych 3
% dla nowych usług informacji o zużyciu. Ważne jest, że szacowane efekty odnoszą się do sytuacji, w których
użytkownicy budynku mają kontrolę nad temperaturą, mogą otwierać okna itd. W budynkach, gdzie te warunki są
inne, należy zmodyfikować szacunki24.
Te dane są do dyspozycji regulatorów europejskich, którzy, co jest zalecane, powinni analizować nowe
świadectwa powstające w społeczności naukowej.

6.2

Efekty temperatury i wentylacji w przypadku
podziału kosztów na podstawie zużycia

Oszczędności energii uzyskane w wyniku zmiany zachowań użytkownika po wprowadzeniu podziału kosztów na
podstawie zużycia są zebrane w dwóch wartościach: po pierwsze, średnie zmniejszenie (zwiększenie) temperatury
pomieszczenia w ciągu roku o 1,1 stopnia Kelwina dla ogrzewania (chłodzenia); po drugie współczynnik wymiany
powietrza zmniejsza się o 0,25 na godzinę. Poniżej objaśniono, w jaki sposób uzyskano te wartości.

6.2.1 Podstawa i model efektów oszczędności
Wartości są oparte na badaniu i modelach opracowanych oryginalnie przez profesora B. Oschatza w analizie
potencjału oszczędności energii w budynkach niskoenergetycznych25. Analiza 22 badań udokumentowała średnie
oszczędności na poziomie 20,2%26 po wprowadzeniu podziału kosztów na podstawie zużycia. Do badań
wykorzystano budynki z izolacją termiczną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie izolacji cieplnej z 1977 roku
(WSVO 1977).
Oschatz obliczył zmiany niezbędne do uzyskania oszczędności na poziomie 20,2 % dla domów z tarasem oraz
budynków wielomieszkaniowych27 z uwzględnieniem dwóch aspektów: zmniejszenie temperatury i zmniejszenie
przepływu powietrza, przy założeniu, że mieszkańcy byli w stanie kontrolować te aspekty. Powiązanie zmian tylko

24

Niezbędne modyfikacje opisano w rozdziale 3.5 i podano w tabeli w rozdziale 11.1

25

Oschatz, B (2004) Rejestrowanie kosztów ogrzewania w domu niskoenergetycznym, opublikowane w zeszycie BBSR 118.

26

Prawie takie same wartości udokumentowali: Loga, T., Großklos, M., Knissel, J. (2003) Wpływ standardu budynku oraz zachowania użytkownika na koszty ogrzewania konsekwencje dla rozliczeń zależnych od zużycia, Instytut Mieszkalnictwa i Środowiska, Darmstadt

27

DIN V 4108-6: 2003-06 Ochrona cieplna i oszczędność energii w budynkach, część 6 Obliczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło ogrzewania i energię cieplną.
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z kontrolą temperatury lub samą wentylacją nie jest zgodne z danymi zachowania, podobnie jak powiązanie
połowy oszczędności z każdym aspektem28.
Podejście wprowadzone przez Oschatza polegające na zastosowaniu dwóch aspektów efektu oszczędności zostało
w związku z tym zastosowane do oceny rentowności wprowadzania działań EED związanych z częstymi
informacjami o rozliczeniach w niemieckich zasobach budynków29.

6.2.2 Efekt temperatury
Jeżeli najemcy lub inni użytkownicy budynków mają kontrolę nad ogrzewaniem w poszczególnych
pomieszczeniach, podział kosztów ogrzewania na podstawie zużycia prowadzi, poprzez zmianę zachęt
ekonomicznych, do bardziej ostrożnego zachowania, a w szczególności do:


obniżania poziomów temperatury w zajmowanych pomieszczeniach



lokalnych ograniczeń ogrzewania, obniżania poziomów temperatury w pomieszczeniach niezajmowanych

 tymczasowego ograniczenia ogrzewania, tzn. zamykania zaworów w nocy lub w czasie urlopu
Wszystkie trzy typy zmian zachowań użytkownika przyczyniają się do zmniejszenia średniej temperatury
w budynku. Nie ma powodu, aby przypuszczać, że zmiany w zachowaniu zmienią się znacznie w zależności od
jakości izolacji budynku30, więc efekt temperatury wynoszący 1,1 stopnia Kelwina zaobserwowany w ponad 20
badaniach traktuje się jako obowiązujący w budynkach o różnej jakości w każdej lokalizacji.
W budynkach o dużej izolacji zmiana średniej temperatury wewnątrz budynku o 1,1 stopnia Kelwina ma niewielki
wpływ na współczynnik utraty energii cieplnej z budynku, a tym samym efekt temperatury podziału kosztów na
podstawie zużycia w niewielkim stopniu przyczynia się do oszczędności energii. W takich budynkach zastosowanie
wytycznej BA07 wykaże, że główny wpływ podziału kosztów ogrzewania na podstawie zużycia wynika z efektu
wentylacji.

6.2.3 Efekt wentylacji
Najemcy i inni użytkownicy budynków mogą z reguły mieć wpływ na zapotrzebowanie energii cieplnej przez
regulację wentylacji poprzez otwieranie okien lub podobne metody wentylacji naturalnej. Nawet tam, gdzie
zainstalowano mechaniczne systemy wentylacji, użytkownicy mogą dodatkowo wpływać na przepływ wentylacji
przez otwarcie okien.
Zaobserwowano, że zachowanie wielu użytkowników budynku związane z wentylacją stało się ostrożniejsze po
wprowadzeniu podziału kosztów ogrzewania na podstawie zużycia. Średnio na podstawie wielu badań Oschatz
szacuje, że efektem zmiany zachowania związanego z wentylacją jest zmniejszenie wymiany powietrza na godzinę
o 0,25. Przy braku przeciwdowodów nie ma powodu, aby przypuszczać, że zmiana zachowań jest znacznie
zróżnicowana w zależności od lokalizacji lub typu budynku, pod warunkiem, że możliwa jest wentylacja naturalna.
Dlatego efekt wentylacji na poziomie 0,25 na godzinę jest traktowany jako obowiązujący w budynkach z izolacją
każdej jakości w każdej lokalizacji.
W przypadku zrównoważonego zarządzania budynkiem wentylacja powinna być dostateczna, aby zapewnić, że
otoczenie budynku będzie zdrowe. W razie ryzyka wystąpienia pleśni minimalny bezpieczny współczynnik
wentylacji zależy od powstawania wilgoci (liczba lokatorów, czas w budynku, stosowanie zimnej i ciepłej wody
itd.), temperatura, wykończenie powierzchni ścian, mostki cieplne itd. W zalecanym tutaj podejściu zakłada się, że
zarządzanie wentylacją minimalną w badanych budynkach było odpowiednie dla uniknięcia ryzyka dla zdrowia lub
niszczenia budynku (patrz rozdział 6), udokumentowane oszczędności energii zostały osiągnięte mimo to.

28

Jest to zgodne z pomiarami udokumentowanymi w opracowaniu: Rouvel, L. (1981) Wpływ przyzwyczajeń użytkowników i rodzaj rozliczeń na zużycie energii cieplnej,
dokumentacja konferencji „Wpływ zachowania związanego ze zużyciem na zapotrzebowanie na energię w prywatnych gospodarstwach domowych” Monachium, SpringerVerlag 1982

29

BBSR(2015) Ekonomiczność systemów rejestrowania i rozliczania zużycia ciepła

30

Oschatz (2004), p10 Stosowanie norm i obliczeń udokumentowane w DIN V4701-2, DIN-V4108-6, EnEV2001
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Informacje o działaniach zniechęcających do nadmiernego zmniejszania ogrzewania i wentylacji są podane
również w rozdziale 8.

6.3

Efekty temperatury i wentylacji w przypadku
usług informacji o zużyciu

Tam gdzie wprowadzono podział kosztów na podstawie zużycia okazało się, że uzyskano dodatkowe oszczędności
przez podanie użytkownikowi kolejnych właściwych informacji o zużyciu. Świadectwo ilościowego wpływu
informacji zwrotnej o zużyciu, pozwalającej na oszacowanie korzyści, wynika z ostatniego meta-badania oraz bazy
danych oceny online w projektach badawczo-rozwojowych.
Togeby i Zvingilaite31 wykonali ostatnio meta-analizę 40 ukończonych badań oszczędności energii wynikających
z przekazywania użytkownikom informacji zwrotnej o ich zużyciu energii. Badania objęły wiele sposobów
przekazywania informacji o zużyciu ogrzewania, od informacji przekazywanej bezpośrednio na wyświetlaczach
w budynku, po wydrukowane informacje o zużyciu energii dostarczane pocztą. Jakość wszystkich badań oceniono
przy zastosowaniu wielu kryteriów:


Czas trwania badania informacji zwrotnej – co najmniej jeden rok.



Wielkość próbki – co najmniej 100 uczestników (z kilkoma wyjątkami, gdzie wyniki były statystycznie
istotne).



Kształt testu – z grupą kontrolną i danymi o zużyciu przed oraz po wprowadzeniu usługi.



Czynniki społeczno-ekonomiczne oraz samodzielny dobór uczestników są kontrolowane poprzez
wykorzystanie grupy kontrolnej lub przez analizę statystyczną danych podstawowych.

 Statystyczne znaczenie wyników.
Mediana wyrażonych procentowo oszczędności zużycia ogrzewania, występująca we wszystkich badaniach,
wyniosła około 3 %. Aby wykorzystać te wyniki do oszacowania oddziaływania przekazywania informacji zwrotnej
w przyszłości zakłada się, że podstawowa usługa informacji o zużyciu polegająca na przekazaniu informacji
rozliczeniowej do specyfikacji w art. 10 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i załączniku VII może
spowodować oszczędności w takim zakresie (porównaj rozdział 11.2).
Uwzględniając trwające badania i rozwój w tej dziedzinie można w sposób uzasadniony założyć, że poziom
uzyskanych oszczędności w badaniach z ostatnich kilku lat można zwiększyć przez poprawę dostarczania usług.
Konsumentom można teraz dostarczać informację zwrotną przez nowe usługi wykorzystujące powszechne
sposoby łączności oraz osobiste urządzenia cyfrowe.
W sposób uzasadniony można oczekiwać, że proporcja zaoszczędzonej energii na podstawie zaawansowanych
usług informacji o zużyciu nie będzie na poziomie mediany, lecz zmieści się w górnym zakresie badań
analizowanych przez Togeby’ego i Zvingilaite’a. Uwzględniając zmienność w wynikach badań wartość może być
nawet dwa razy większa niż mediana. To przypuszczenie jest potwierdzone ostatnim badaniem wysokiej jakości
usług informacji o zużyciu, znajdujących odzwierciedlenie w danych badania przesłanych do repozytorium
narzędzia do oceny online eeMeasure. 25 usług pilotażowych w wielu obiektach w ramach programu ICT-PSP
finansowanego przez KE wykazało zaawansowaną wiedzę o energii oraz usługach pomagających w podejmowaniu
decyzji przez lokatorów. Mediana wyników badań z pomocą eeMeasure32 jest zbliżona do sugerowanych powyżej
6% oraz wykazuje, że zaawansowane usługi informacji o zużyciu mogą faktycznie podwoić wpływ podstawowych
usług
informacji
o zużyciu.
Wartości procentowych nie można stosować we wszystkich strefach klimatycznych i budynkach każdej jakości,
dlatego zastosowano je tutaj do określenia wartości szacunkowej efektu podstawowych zmian zachowań,
ponownie w odniesieniu do zmian średniej temperatury wewnętrznej i współczynnika wymiany powietrza.
31

Togeby, Mikael, Zvingilaite, Erika (2015): Wpływ informacji zwrotnej o zużyciu energii.

32

http://eemeasure.smartspaces.eu/
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Dodatkowy wpływ związany z zachowaniami, oczekiwany od podstawowej usługi informacji o zużyciu, składa się
ze zmniejszenia temperatury 1,1 * 3 % / 20 % = 0,165 stopnia Kelwina (efekt temperatury) oraz zmniejszenia
wymiany powietrza z otoczeniem budynku 0,25 * 3 % / 20 % = 0,0375 na godzinę (efekt wentylacji). W przypadku
nowoczesnych usług informacji o zużyciu wartości te wynoszą odpowiednio 0,33 stopnia Kelwina i 0,075 na
godzinę.
To przełożenie wartości procentowych oszczędności przedstawionych w badaniach na elementy zachowania
obowiązuje przy założeniu, że budynki objęte badaniem mają wydajność cieplną porównywalną z normą dla
budynków 1977 stosowaną w obliczeniach Oschatza (patrz rozdział 6.2.1). Stosowanie tych wyników wymaga
również, aby wszystkie badania określano z uwzględnieniem podstawowych kryteriów, gdzie odbiorcy byli
rozliczani na podstawie własnego zużycia, ale nie otrzymywali żadnych informacji rozliczeniowych wymaganych
teraz
w ramach dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dokumentacja obydwu problemów nie jest pełna.
Po pierwsze bardzo pomocne będzie, jeżeli takie planowanie oceny usprawnionych usług informacji o zużyciu
spowoduje dostępność informacji o charakterystyce izolacji i wentylacji budynków w próbkach, a także podjęta
zostanie próba bezpośredniego monitorowania co najmniej zachowań związanych z temperaturą.

6.4

Efekt korzystania z ciepłej wody użytkowej

Podane wyżej wartości dotyczące oczekiwanych efektów działań dla budynku w ramach EED w odniesieniu do
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń są pobierane bezpośrednio na podstawie badań dotyczących szacowanych
oszczędności w zużyciu energii dla tych działań. W przypadku braku specjalnych badań dla podejścia dotyczącego
zużyciaciepłej wody użytkowej należy założyć, że proporcjonalne efekty zachowania w odniesieniu do użycia
ciepłej wody kranowej przy wdrożeniu działań ekonomicznych (podział kosztów) i informacyjnych, są podobne do
znaczenia efektów dla ogrzewania pomieszczeń. Na podstawie danych zużycia ciepłej wody zbadanych w Wielkiej
Brytanii (DEFRA/fundusz ds. oszczędzania energii33), dostarczonych przy średniej temperaturze 52 stopni
Celsjusza34 oraz po przeanalizowaniu 13 badań przeprowadzonych przez Sønderlund et al.35, odpowiednik 20%
oszczędności dla podziału kosztów na podstawie zużycia zastosowano do podstawowych kryteriów zużycia 46 i 26
litrów wody użytkowej dziennie odpowiednio na lokal mieszkalny i osobę (łączne zużycie w lokalach mieszkalnych
= 46 + 26N litrów / dzień). Przekłada się to na 3,4 i 1,9 metra sześciennego rocznie odpowiednio na lokal
mieszkalny i osobę. Dodatkowe 3% dla usługi informacji o zużyciu przekłada się na 0,5 i 0,27 metra sześciennego
rocznie na lokal mieszkalny i osobę. Zastosowanie dwa razy większe, tzn. łącznie 6%, zakłada się dla
nowoczesnych usług informacji o zużyciu.

6.5

Ewolucja europejskiej bazy świadectw

Aktualną bazę świadectw można poprawić przez dalsze badania, w szczególności takie, które wyraźnie
uwzględniają wykorzystanie wyników w ocenie rentowności oraz przewidywane oddziaływanie np. na zmianę
klimatu. Uwzględniając obecną dużą różnorodność jakości zasobów budowlanych, typowa praktyka szacowania
wartości procentowych zapisanych dla szczególnych typów budynków i lokalizacji coraz bardziej ogranicza
możliwość zastosowania wyników badań; wartości procentowe odnoszą się tylko do podobnych zbiorów
budynków w tej samej lokalizacji. Przyszłe badania powinny zamiast tego mieć na celu oszacowanie wartości
parametrów modeli zmian zachowania, tak jak opisany tutaj prosty model. Taki model pozwoli później na
oszacowanie na podstawie świadectw bezwzględnych oszczędności poboru energii - i wody - rocznie dla
dowolnego budynku w dowolnej lokalizacji.

33

DEFRA(2008) Pomiar zużycia ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych

34

Przestrzeganie zalecanej temperatury minimalnej dla ciepłej wody stojącej wynoszącej 60 stopni - patrz WHO (2007) „Legionella i zapobieganie legionellozie” - zwiększy
efekty oszczędności.

35

Sønderlund, A.L., Smith, J.R., Hutton, C., Kapelan, Z. (2014) Używanie inteligentnych liczników do informacji zwrotnej o zużyciu wody w gospodarstwie domowym: fakty
znane i nieznane, Procedia Engineering 89, 990-997.
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Wytyczne dotyczące bazy świadectw (EB01 EB02)

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
EB01

Jeżeli i dopóki baza świadectw jest usprawniana, wprowadzenie wymogu stosowania do ocen budynków
poniższego oszacowania średnich efektów oszczędności elementów działania dla budynku w ramach EED
(z modyfikacjami w razie potrzeby wg BA08 i BA09):
Dla wdrożenia podziału kosztów na podstawie zużycia dla ogrzewania i chłodzenia, efekt
temperatury (TE) wynoszący 1,1 stopnia Kelwina oraz efekt wentylacji (VE) 0,25 na godzinę.
Dla wdrożenia podziału kosztów na podstawie zużycia dla ciepłej wody, efekty ciepłej wody 3,4
metra sześciennego na rok i lokal mieszkalny lub inną jednostkę budynku (UE1), a także
dodatkowo 1,9 metra sześciennego na rok i osobę (UE2).
Dla wdrożenia podstawowych usług informacji o zużyciu w budynku, dla którego przekazano już
podział kosztów na podstawie zużycia (TE) 1,1 * 3% / 20% stopni Kelwina oraz efekt wentylacji
(VE) 0,25 * 3% / 20% na godzinę dla ogrzewania i chłodzenia oraz efekty ciepłej wody 0,5 metra
sześciennego na rok i lokal mieszkalny lub inną jednostkę budynku (UE1) oraz dodatkowe 0,27
metra sześciennego na rok i osobę (UE2).
Dla wdrożenia nowoczesnych usług informacji o zużyciu dodanie tej samej wartości jaką podano
w powyższym punkcie (oprócz efektów podstawowej usługi informacji o zużyciu).

EB02

wprowadzenie wymogu, że dla oceny budynku temperatura, wentylacja lub efekt ciepłej wody w zakresie
działania dla budynku w ramach EED zostaną obliczone jako suma tego samego efektu dla każdego
z powyższych elementów objętych działaniem.
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monitorowanie
wdrożenia
sprawie
efektywności

Narzędzie pomocnicze do obliczeń

Szybka, prosta ocena opłacalności działań dla określonego budynku w ramach EED jest kluczem do zmniejszenia
obciążeń administracyjnych dla podmiotów zobowiązanych tam, gdzie stosuje się klasy budynków otwartych oraz
dla personelu regulatorów zajmującego się propozycjami dla klas budynków zwolnionych.
Do oceny budynku można zapewnić usługę online lub pobierany z Internetu arkusz kalkulacyjny, jak pokazano
w Wielkiej Brytanii w 2015 roku. Ten rodzaj możliwości jest określany w tym dokumencie jako „narzędzie
pomocnicze do obliczeń”. W wytycznej zaleca się zaprojektowanie narzędzia pomocniczego do obliczeń online
służącego do oceny budynku z możliwością wykorzystania do szacowania kosztów referencyjnych i
konkurencyjnych, a także udostępnienie go podmiotom zobowiązanym.
Połączenie funkcji obliczeń z funkcją monitorowania jest traktowane jako przydatne, zwłaszcza w odniesieniu do
monitorowania zmian cen. Jest to uzasadnienie dodania zalecenia w celu uzyskania pozwolenia na dostęp do
informacji o cenie. Korzystanie z funkcji obliczeń ujawnia również wprowadzone dane budynku i kosztów, które są
niezbędne do analizowania cen i ich sprawdzenia względem aktualnych cen referencyjnych.
Ujawnienie danych pozwoli regulatorowi na śledzenie wydajności programu oraz pomoc w stworzeniu jeszcze
skuteczniejszej oceny. W szczególności zaproponowano, aby wprowadzone dane kosztów były monitorowane
i analizowane w celu przedstawiania możliwości zadeklarowania większej liczby klas budynków rentownych lub
klas budynków zwolnionych. Ważną funkcją monitorowania online danych kosztów jest wykrywanie, gdzie koszty
referencyjne mogą być wyższe niż koszty konkurencyjne, co powoduje konieczność korekty w dół.

7.2

Wytyczne dotyczące wspierania i monitorowania
(SM01 - SM03)

SM01 opracowanie i udostępnienie podmiotom zobowiązanym narzędzia pomocniczego do obliczeń online do
oceny budynków z kosztami referencyjnymi i konkurencyjnymi oraz kluczowe założenia, które są
przejrzyście udostępniane zainteresowanym użytkownikom.
SM02 wprowadzenie dla podmiotów zobowiązanych wymogu ujawniania kompetentnym organom danych
budynku i kosztów wykorzystanych do oceny budynku przez użycie narzędzia pomocniczego do obliczeń
lub w inny sposób oraz podpisywania deklaracji dokładności takich danych, a także udostępnienia tej
deklaracji i danych wszystkim użytkownikom budynku.
SM03 monitorowanie i analizowanie wprowadzonych danych kosztów w narzędziu pomocniczym do obliczeń
online w celu przedstawiania możliwości zadeklarowania większej liczby klas budynków rentownych lub
klas budynków zwolnionych, a także identyfikowanie przypadków, w których koszty referencyjne mogą
być wyższe niż koszty konkurencyjne, co powoduje konieczność korekty w dół.
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Zasady podziału kosztów energii cieplnej

8.1

Wstęp

W tym rozdziale przedstawiono rolę zasady podziału kosztów energii cieplnej, pokazano przykłady aktualnego
wykorzystania oraz - na podstawie różnicy między kosztami stałymi i zmiennymi przesyłu - opracowano zalecenia
dla zasad podziału właściwych dla przejścia z podziału stałego36 na podział kosztów energii cieplnej na podstawie
zużycia.
Punkt trzeci art. 9 (3) dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej pozwala na dowolne wprowadzanie zasad
podziału:
„W przypadku gdy przeważającym rodzajem zabudowy są budynki wielomieszkaniowe, które
zaopatrywane są z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego lub które posiadają własne wspólne systemy
ogrzewania lub chłodzenia obsługujące takie budynki, państwa członkowskie mogą wprowadzić
przejrzyste zasady podziału kosztów zużycia energii cieplnej lub ciepłej wody w takich budynkach, aby
zapewnić
przejrzystość
i dokładność rozliczania indywidualnego zużycia. W stosownych przypadkach zasady takie obejmują
wytyczne w sprawie sposobu podziału kosztów energii cieplnej lub ciepłej wody, jak następuje:
(a)

ciepła woda na potrzeby bytowe;

(b)

straty energii cieplnej w instalacji w budynku oraz energia cieplna do celów ogrzewania
powierzchni wspólnych (jeżeli klatki schodowe i korytarze są wyposażone w grzejniki);

(c)

energia cieplna do celów ogrzewania mieszkań."

8.2

Rola zasad podziału

Wprowadzenie liczników ciepłej wody, liczników ciepła lub podzielników kosztów ogrzewania w budynku pozwala
na zastosowanie podziału kosztów energii cieplnej na podstawie zużycia, jeżeli wcześniejsze opłaty nie były inne
dla odbiorców końcowych zachowujących się bardziej ostrożnie lub bardziej nieekonomicznie. Jak przedstawiono
powyżej, wdrożenie podziału kosztów z istotnym elementem opartym na zużyciu, jest kluczowe dla osiągnięcia
istotnych oszczędności energii zgodnie z warunkami pomiaru zawartymi w dyrektywie w sprawie efektywności
energetycznej.
Z drugiej strony dobrze opracowane zasady podziału kosztów powinny również odzwierciedlać fakt, że pojedyncze
jednostki w budynkach wielomieszkaniowych/wielofunkcyjnych nie są całkowicie niezależne od siebie. Ponieważ
ściany wewnętrzne rzadko są dobrze izolowane, może zachodzić przypuszczenie naruszenia sprawiedliwości, jeżeli
opłaty za ogrzewanie są wyznaczane wyłącznie w zależności od pomiarów zużycia indywidualnego, zwłaszcza że
może na nie z kolei znacznie oddziaływać sposób ogrzewania sąsiadów37 lub pozycja względna jednostki w
budynku.
Jeżeli jest wiele różnych podejść do kwestii podziału kosztów i potwierdzono ich mniej lub więcej sprawne
funkcjonowanie na miejscu przez określony czas, przejście/zmiana na tę nową sytuację może częściej wywoływać
kontrowersję wśród użytkowników budynku. Zasady podziału można wykorzystywać do zapewnienia uczciwego
przejścia dla wszystkich użytkowników budynku. Zasady podziału mogą być również opracowane w sposób
uwzględniający problemy z ubóstwem energetycznym, jeżeli takie istnieją. Mimo że w wyniku wdrożenia
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w zalecany tutaj sposób można oczekiwać ogólnego złagodzenia
ubóstwa energetycznego (ponieważ nastąpią ogólne oszczędności w budynku), konieczne może okazać się
zastosowanie zasad podziału obejmujących przejścia uzupełniające, aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji

36

Powszechne wykonanie na podstawie udziału powierzchni użytkowej lub objętości mieszkań/jednostek bądź innych stałych charakterystyk lub czynników dla każdej
jednostki w budynku.

37

Zależność od zachowania sąsiadów jest oczywiście często bardziej poważna, jeżeli zużycie nie jest w ogóle uwzględniane w podziale kosztów.

grudzień 2016

31

Wytyczne dotyczące efektywności energii cieplnej

MBIC (ENER/C3/2013-977)

pojedynczych rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, np. w mieszkaniach peryferyjnych bardziej
narażonych na warunki atmosferyczne na zewnątrz.
Informacje z państw członkowskich sugerują, że o wybranych zasadach podziału należy bardzo dobrze
poinformować przed ich wdrożeniem. Nie powinny być też one zmieniane bez bardzo ważnego powodu,
ponieważ każda zmiana z reguły zwiększa opłaty dla co najmniej jednego mieszkania w budynku, a według
przekazywanych informacji wyższe rachunki są główną przyczyną skarg.
Przykłady krajowych zasad podziału kosztów z Niemiec, Danii i Słowenii opisano w poniższych rozdziałach, aby
przedstawić pomysły do naśladowania przez inne państwa członkowskie.

8.3

Zasady podziału w Niemczech

Niemiecki przepis „rozporządzenie w sprawie kosztów ogrzewania”38 pozwala na pewną elastyczność w
dystrybucji kosztów w zależności od rozmiaru lokalu mieszkalnego i poziomu zużycia. Właściciel budynku może
zadecydować w umowie najmu z najemcą, że udział „kosztów całkowitych ogrzewania i ciepłej wody” będzie
dzielony według powierzchni mieszkalnej, pod warunkiem, że jest to zakres od 30 do 50 %, co odpowiada
dystrybucji 50-70% tych kosztów całkowitych w wyniku zużycia. W niektórych przypadkach wymaga się, aby na
zużyciu oparte było 70%.
Na poniższym schemacie przedstawiono typowy proces w niemieckim budynku wielomieszkaniowym. Koszty
energii i koszty operacyjne systemu ogrzewania są połączone, tworząc „łączne koszty ogrzewania i ciepłej wody”.
Licznik obok bojlera mierzy całkowite zużycie energii wykorzystywanej do podgrzewania wody i jest używany do
ustalania właściwych udziałów ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń w kosztach ogólnych. W następnym kroku
30% tych sum rozprowadza się zgodnie z udziałem najemcy w całkowitej powierzchni mieszkalnej. Dlatego
większe mieszkanie musi pokryć większą część kosztów ogrzewania, ponieważ bardziej korzysta ono z ciepła
promieniującego przez ściany itd. Stosowanie współczynników korekty jest niedozwolone.
Pozostałe 70% kosztów rozkłada się zgodnie z indywidualnym udziałem najemcy w zużyciu. Na przykład, jeżeli
koszty całkowite ogrzewania pomieszczeń wynosiły 100 euro, 30 euro zostanie rozdzielone zgodnie z udziałem
najemcy
w powierzchni mieszkalnej. Pozostałe 70 euro zostanie rozdzielone zgodnie ze zużyciem wszystkich lokatorów.
Jeżeli są 3 mieszkania, a w pierwszym oraz w drugim mieszkaniu zużyto po 30% ogólnego ciepła, wysokość
płatności dla nich wyniesie 21 euro, podczas gdy w trzecim mieszkaniu trzeba będzie zapłacić za ogrzewanie 28
euro. Zużycia w pomieszczeniach użytku wspólnego nie należy rejestrować oddzielnie,39 ponieważ podlega ono
podziałowi łącznego zużycia w odniesieniu do udziału indywidualnego oraz udziału powierzchni mieszkalnej.
Ta sama zasada ma zastosowanie do zużycia wody: łączne zużycie jest rejestrowane jako całkowita ilość zużytej
wody w m³.

38

Rozporządzenie w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody na podstawie zużycia (rozporządzenie w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania - koszty
ogrzewania V)

39

Chyba że pomieszczenie powoduje znacznie większe zużycie, np. basen, sauna itd.
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Załącznik 1 – przykład podziału bez względu na lokalizację mieszkania

8.4

Zasady podziału w Danii

Podstawowy podział zużycia jest porównywalny z podejściem stosowanym w Niemczech. Co najmniej 40 %
całkowitych kosztów ogrzewania (w tym ogrzewania ciepłej wody) należy rozdzielić zgodnie z indywidualnymi
licznikami. Jeżeli uwzględniane jest tylko ogrzewanie pomieszczeń (zapewniając porównanie z powyższą
ilustracją), należy rozdzielić co najmniej 60 % zgodnie z indywidualnymi licznikami ciepła lub podzielnikami
kosztów ogrzewania. Podejście w Danii określa dodatkowo współczynniki korekty kompensujący przekazywanie
ciepła między lokalami mieszkalnymi oraz nierówne narażenie na warunki zewnętrzne (utrata ciepła). Jeżeli
oryginalne obliczenie strat ciepła nie jest dostępne, do określenia współczynników korekty można wykorzystać
rozmiary grzejników, zużycie w poprzednich latach oraz wartości dla podobnych budynków.
Współczynniki korekty stosuje się do udziału zużycia lub udziału niezależnego bezpośrednio od indywidualnego
zużycia. Współczynniki korekty należy aktualizować, jeżeli budynek istotnie się zmienił, a zignorować tylko wtedy,
jeżeli strata ciepła została już uwzględniona przy określaniu czynszu lub jej ocena byłaby zbyt droga (bądź
niepotrzebna). Przykłady współczynników korekty dla większego budynku wielomieszkaniowego przedstawiono
poniżej.
Załącznik 2 – przykład zmniejszenia kosztów stałych w celu korekty strat ciepła

8.5

Zasady podziału w Słowenii

W przypadku Słowenii do lokali mieszkalnych stosuje się współczynniki korekty w stylu duńskim, natomiast 50 % 80 % kosztów całkowitych rozdziela się na podstawie zmierzonego zużycia - pozostała część jest rozdzielana
proporcjonalnie do rozmiaru lokalu mieszkalnego lub powierzchni mieszkalnej.
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Tak jak kilka innych krajów ze wschodniej Europy, Słowenia również wprowadziła limity udziału kosztów
przydzielonych do indywidualnej jednostki. Limity zostały wprowadzone w przepisach słoweńskich40 w reakcji na
skargi na bardzo wysokie opłaty za niektóre lokale mieszkalne oraz w celu zapobieżenia nadmiernym próbom
oszczędzania na rachunkach za ogrzewanie. W 2016 roku zasady zostały zmodyfikowane i zmieniono limity (patrz
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Według nowych zasad maksymalny udział zużycia jest
ograniczony do 300% średniej. Ta wartość uwzględnia typowe przepływy ciepła między mieszkaniami oraz została
określona
na
podstawie
modelowania
w przypadku ogrzewania wszystkich lokali mieszkalnych co najmniej do minimalnej temperatury ustawowej.
Minimalny poziom wynoszący 40% średniej został ustalony w celu usunięcia wszystkich zachęt do całkowitego
wyłączenia ogrzewania i odzwierciedla szacowany poziom zużycia minimalnego niezbędny do utrzymania w całym
budynku właściwej temperatury minimalnej uważanej za bezpieczną dla budynku. W ten sposób wszyscy
lokatorzy bez względu na ich zachowania są traktowani jako płacący za poziom ogrzewania, natomiast opłata
zależna od zużycia odzwierciedla dodatkowe ogrzewanie wymagane do osiągnięcia wybranych przez nich
poziomów komfortu.
Załącznik 3 – przykład zmiany zasad podziału z uwzględnieniem wprowadzenia limitów
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W przypadku mieszkań, w których nie można zmierzyć zużycia, nie ze względu na usterkę techniczną, lecz z
powodu braku zapewnienia niezbędnego dostępu lub manipulacji przy urządzeniu, opłaty pobiera się na
podstawie najwyższego zarejestrowanego pomiaru zużycia w budynku.

8.6

Koszty zmienne i stałe doprowadzania energii
cieplnej

W każdym budynku koszty doprowadzania ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń oraz ciepłej wody
użytkowej obejmują część stałą i zmienną.
Koszty zmienne obejmują głównie paliwo, energię cieplną lub inne formy zakupionej energii41.

40

Ustawa o Energii 2016, http://www.energetika-portal.si/, marko.suhadolc@gov.si

41

Mały zmienny element może pochodzić od używania elektryczności dla urządzeń pomocniczych takich jak pompy itd., jednak w większości systemów nawet te kwoty są
istotnie niezależne od ogólnego zapotrzebowania na energię cieplną i dlatego ogólnie traktuje się je jako koszty stałe. Koszty zmienne będą teoretycznie wynosić zero,
jeżeli wszyscy użytkownicy budynku ustawią swoje zawory lub inne elementy regulacyjne tak, aby ze źródła centralnego nie była pobierana energia cieplna lub jej ilość
była minimalna.
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Koszty stałe42 doprowadzania ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, to
koszty ponoszone zasadniczo niezależnie od sposobu użytkowania przez użytkowników budynku i od srogości
zimy lub poziomu upałów latem. Obejmują one:


koszty konserwacji - obejmujące czyszczenie spalin systemów ogrzewania, testowanie emisji itd. ,



ceny stałe pobierane czasami za dostęp do sieci, np. do systemu ciepłowniczego,



energia do urządzeń pomocniczych takich jak pompy, oraz

 odpisy amortyzacyjne za urządzenia dostarczane centralnie.
Koszty kapitałowe i bieżące za usługi dotyczące podziału kosztów na podstawie zużycia oraz przekazywanie
informacji o zużyciu, jeżeli zostały przekazane, są również kosztami stałymi w tym znaczeniu.
Różne systemy ogrzewania wiążą się z różnymi proporcjami kosztów stałych i zmiennych w ramach kosztów
całkowitych doprowadzania ogrzewania. Przypadki dużych proporcji kosztów stałych występują wtedy, gdy
doprowadzanie ogrzewania centralnego przez wodę za pośrednictwem wodnych pomp cieplnych wymaga
wiercenia studni umożliwiających dostęp do wód gruntowych lub jeżeli dostawca systemu ciepłowniczego
doprowadzającego ciepło odpadowe z elektrowni pobiera wysokie koszty stałe za dostęp do sieci.
Specjalne przypadki kosztów niekontrolowanych przez odbiorców końcowych to straty energii cieplnej w źle
izolowanych rurociągach oraz doprowadzanie energii cieplnej do powierzchni wspólnych i obiektów wspólnych43.
W obydwu przypadkach takie zastosowania odbywają się poza obiektami odbiorcy końcowego, ale wpływają na
koszty zmienne, tzn. na ilość kupowanego paliwa i jego koszt.
Rozróżnienie kosztów stałych doprowadzania energii cieplnej od innych kosztów zapewniających komfortowe
ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach, nie jest proste. Wyższe koszty wybudowania dobrze izolowanych ścian
zamiast ścian słabo izolowanych są z reguły odzyskiwane z płatności za czynsz, a nie z dowolnego podziału
„kosztów ogrzewania”. Wszystkie koszty stałe, zadeklarowane lub nie na drodze prawnej bądź w inny sposób jako
„koszty ogrzewania”, można powiązać z innymi kosztami takimi jak wynajem lub rozdzielać bardziej przejrzyście
między odbiorcami końcowymi w dowolny sposób. Tryb rozdzielania może być określony w ustawodawstwie
krajowym lub może nie być regulowany, co zależy tylko od uzgodnień umownych między właścicielem
nieruchomości a odbiorcą końcowym (lub różnie, jak w przykładzie niemieckim). Obliczenie podziału może mieć
postać ryczałtu na jednostkę lub kwot zależnych od rozmiaru jednostki bądź innych parametrów powiązanych z
jednostką (takich jak liczba kranów z gorącą wodą, grzejników itd.) albo może zależeć od zużycia zmierzonego
licznikami ciepła , podzielnikami kosztów ogrzewania lub innymi systemami technicznymi.
W dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej określono wyraźnie, że koszt funkcjonowania działań dla
budynku w ramach EED oraz ich utrzymania może zostać przydzielony odbiorcom końcowym, podobnie jak
wszystkie inne koszty pobrane w sposób uzasadniony w celu umożliwienia ciągłego stosowania energii cieplnej
oraz ciągłego funkcjonowania działań dla budynku w ramach EED. Tryb podziału - stały na jednostkę, obszar,
zużycie itd. - nie jest określony w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, ale wymogi dotyczące
rozliczeń na podstawie zużycia w art. 10 jednoznacznie wskazują, że podejście do podziału musi zawierać element
zależny od zużycia indywidualnego (zmienia się w zależności od opłacalności i warunków wykonalności).
Z wyjątkiem podziału kosztów proporcjonalnie do działania zużycia, nie przewiduje się, aby jakikolwiek
poszczególny tryb podziału kosztów stałych doprowadzania energii cieplnej miał wpływ na zachowania związane z
oszczędnością energii. Aktualna baza świadectw jest interpretowana w ten sposób, że efekty oszczędności zostały
wykazane w przypadkach, w których istotna proporcja kosztów została przydzielona na podstawie zmierzonego
zużycia. Wytyczne koncentrują się więc na tym, ponieważ jest to jedyna znana treść zasad podziału zapewniająca
oczekiwany wpływ na cele oszczędności energii.

42

koszty stałe, których nie wolno omyłkowo potraktować jako niezmienne; wiele elementów kosztów stałych wzrasta z czasem. Koszty stałe nie są jednak zależne od ilości
energii cieplnej doprowadzanej w danym okresie.

43

Jeżeli w mieszkaniach niektóre grzejniki, np. w łazienkach, nie są wyposażone w zawory regulacyjne, ich zużycia energii cieplnej nie włącza się w określone tam koszty
zmienne.
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W budynkach, w których lokatorzy lub użytkownicy indywidualnych jednostek są również właścicielami lub
osobami decyzyjnymi, w przypadku inwestycji w budynki takie jak odnowienie systemu obudowy budynku lub
wymiana instalacji ciepłowniczej, przejście na podział kosztów na podstawie zużycia może wpłynąć na zachęty, w
związku z czym użytkownicy indywidualni muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie takich inwestycji. Przy
określaniu metody podziału ważne jest, by uwzględnić te skutki, a ryzyko utraty zachęty do innych usprawnień
wydajności energetycznej zostało zmniejszone. Jest to wyraźny argument przeciwko przydzielaniu zbyt dużej sumy
na podstawie zużycia lub przynajmniej za niepostępowaniem w ten sposób bez stosowania innej kompensaty i
zachęt dla danych inwestycji oraz w związku z innymi działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną.
Nieprawidłowe rozdzielenie kosztów i korzyści może stworzyć efekty gapowicza i zmniejszyć ogólną efektywność
energetyczną. W indywidualnie korzystnych warunkach, takich jak lokalizacja w środku budynku lub częsta i długa
nieobecność w sezonie grzewczym, użytkownik budynku może utracić wszystkie zachęty do wyrażenia zgody na
decyzję o odnowieniu budynku, nawet jeżeli zapewniłoby to opłacalne oszczędności dla całości budynku.
Podobne wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy podział zachęt zmienia się z systemu „opłaty za ciepło” na
podział kosztów na podstawie zużycia, w związku z czym bez środków kompensacyjnych właściciele
nieruchomości mogą nie mieć odpowiednich zachęt do odnowienia budynku. Podobnie jak w przypadku podziału
kosztów między współwłaścicielami, podział kosztów między właścicielem nieruchomości a najemcą oraz zasady
stanowiące podstawę negocjacji lub ustaleń należy dostosować w celu zapewnienia odpowiednich zachęt, dzięki
czemu działania związane z efektywnością energetyczną będą podejmowane przez właściwe podmioty.

8.7

Wytyczne zasad podziału kosztów energii cieplnej

Zaleca się, aby władze państwa członkowskiego podjęły następujące działania:
AR01

zapewnienie, że zasady podziału kosztów energii cieplnej dają efekt wiarygodnego i istotnego wzrostu
zależności kosztów ponoszonych przez odbiorców końcowych za skuteczność44 oszczędności energii przez
użytkowników budynku, w porównaniu do podziału według rozmiaru jednostki budynku, na przykład
przez podział wszystkich kosztów zmiennych doprowadzania energii cieplnej proporcjonalnie do zużycia
zmierzonego w każdej jednostce budynku, a nie podział nadmiernych proporcji kosztów stałych
proporcjonalnie do zmierzonego zużycia.

AR02

zezwolenie lub wprowadzenie wymogu stosowania współczynników korekty odnoszących się do lokalizacji
jednostki budynku (lub wyjątkowo do indywidualnych pomieszczeń) w budynku w przypadkach, w których
wprowadzenie podziału kosztów na podstawie zużycia spowoduje w przeciwnym razie znaczny wzrost
opłat dla jednego lub więcej odbiorców końcowych, mimo oczekiwanych oszczędności energii, bądź w
fazie za 2-3 lata nastąpi pełne zastosowanie AR01 tak jak podano powyżej.

AR03

zezwolenie lub wprowadzenie wymogu, że czynsze za wszystkie jednostki zmieniają się każdorazowo po
opłacalnym remoncie budynku zapewniającym oszczędności energii dla budynku, których wartość bieżąca
netto jest co najmniej równa kosztowi remontu, w taki sposób, że zmiany czynszu stanowić będą
odpowiednią zachętę ekonomiczną, na korzyść remontu, dla wszystkich osób uprawnionych do
podejmowania decyzji.

AR04

włączenie do zasad podziału adekwatnych i skutecznych kar za manipulowanie urządzeniami lub odmowę
dostępu do zainstalowania lub odczytu urządzeń.

AR05

zapewnienie rozpowszechnienia i zrozumienia wszystkich zmian istniejących zasad podziału w dużym
stopniu wśród użytkowników danych budynków przed ich wprowadzeniem.

44

„Skuteczność oszczędności energii” to zachowanie użytkowników budynku wpływające na zużycie energii (patrz glosariusz).
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Glosariusz

Narzędzie pomocnicze do oceny budynku: usługa online lub pakiet oprogramowania do pobrania, które pomaga
użytkownikowi we wprowadzaniu wartości oraz zapewnia algorytm i dane wymagane do dostarczenia wyniku
oceny budynku, czyli decyzji dotyczącej opłacalności indywidualnego budynku.
Działanie dla budynku w ramach EED: wszystkie kombinacje podziału kosztów na podstawie zużycia oraz usług
informacji o zużyciu dla typów zastosowania energii cieplnej ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody („elementy”).
Skuteczność oszczędności energii (użytkowników budynku): stosowanie urządzeń wentylacyjnych przez
użytkowników budynku, nastawa elementów regulacyjnych lub zaworów do kontroli ogrzewania oraz pobierania
ciepłej wody, a także wpływ ekologiczny i ekonomiczny tego działania.
Koszty stałe doprowadzania energii cieplnej: koszty doprowadzania ogrzewania (lub innej energii cieplnej), które
nie zmieniają się znacznie w zależności od zachowań (skuteczność oszczędności energii) użytkowników budynku,
na przykład koszty konserwacji.
Koszty zmienne doprowadzania energii cieplnej: koszty paliwa lub innego źródła energii zapewniającego
ogrzewanie, chłodzenie lub ciepłą wodę, a także inne koszty, które zmieniają się istotnie w zależności od zmian
skuteczności oszczędzania energii przez użytkowników budynku. Koszty zmienne będą teoretycznie wynosić zero,
jeżeli wszyscy użytkownicy budynku ustawią swoje zawory lub inne elementy regulacyjne na minimum.
Opłacalność: terminy „wydajność kosztowa” i „opłacalność” są stosowane zamiennie.
Rentowny (działania dla budynku w budynku): wykonalny technicznie i opłacalny ekonomicznie przy zastosowaniu
kosztów konkurencyjnych
Ocena budynku: test budynku w odniesieniu do działania dla budynku, które daje pozytywny wynik, jeżeli
działanie jest wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie, czyli jeżeli zaoszczędzone koszty energii w wyniku
działania dla budynku przekraczają koszt działania dla budynku przy zastosowaniu kosztów konkurencyjnych.
Doprowadzanie energii cieplnej: doprowadzanie ogrzewania, chłodzenia i/lub ciepłej wody w postaci przepływu
ciepła do odbiorców końcowych w budynku.
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Opracowanie wytycznych

10.1

Proces opracowania

Niniejsze wytyczne zostały opracowane w ramach umowy z Komisją Europejską w zakresie „analizy dobrych
praktyk i opracowania wytycznych do dokładnego i sprawiedliwego podziału kosztów indywidualnego zużycia
ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych w celu
wsparcia wdrożenia właściwych warunków art. 9-11 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej” MBIC (ENER/C3/2013-977). Zalecenia wyrażają poglądy autorów i dlatego nie mogą wpływać na
interpretację dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Proces opracowywania został ustalony na podstawie analizy kluczowych krajowych dokumentów podstawowych
i istniejących podejść regulacyjnych w UE. Opcje wspólnego podejścia oraz wady istniejących podejść omówiono
z ekspertami i z kluczowymi interesariuszami, w tym z europejską branżą pośrednictwa w rozliczeniach
zorganizowaną w Europejskim Stowarzyszeniu Rozliczania Energii. Podczas warsztatów w Berlinie z czołowymi
ekspertami i przedstawicielami krajowymi zatwierdzono kluczowe aspekty podejścia: ocenę wielopoziomową
(klasa i budynek indywidualny) oraz generalizację światowej bazy świadectw przy wykorzystaniu dwóch aspektów
efektu, co umożliwia zastosowanie w przypadku różnych charakterystyk budynku i warunków klimatycznych.
Podstawowa treść wytycznych została zaprezentowana i omówiona z regulatorami krajowymi, ekspertami i
niektórymi interesariuszami na kolejnych warsztatach w Brukseli, a następnie poddana dyskusji z
przedstawicielami większości państw członkowskich na 5 warsztatach regionalnych w UE. Wytyczne zostały
następnie przeanalizowane pod kątem zgłoszonych kwestii problematycznych.

10.2

Podziękowania

Autorzy są wdzięczni wielu organizacjom i osobom indywidualnym, które zaproponowały poprawki, zgłosiły
krytyczne pytania lub kwestionowały aspekty podejścia pisemnie lub w trakcie warsztatów. Są to organizacje
europejskie, prelegenci występujący podczas warsztatów i uczestnicy warsztatów w sprawie wytycznych:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych
Europejskie Stowarzyszenie Domów Historycznych
Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich
Europejska Federacja Nieruchomości
Europejska Federacja Właścicieli Nieruchomości
Europejskie Stowarzyszenie Rozliczania Energii
Międzynarodowa Unia Właścicieli Nieruchomości
Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Energii i Transportu
Adolfo GarciaSánchez
Agneta Persson
Aitor DomínguezMartín
Aitor Patxi Oregi Baztarrika
Amal Lotfi
Anders Carlsson
Andrzej Guzowski
AndzelaPetersone
Antonio Fischetti
Arin Kutlay
Ben Baack
Benny Mathiesen
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Załącznik

11.1

Załącznik 1 Kryteria modyfikacji oceny

Charakterystyka

Implikacje

Użytkownicy budynku nie mogą pozwalać na
przenikanie powietrza z zewnątrz, z wyjątkiem
wymiennika
ciepła
z
wykorzystaniem
ciepła
odpadowego.
Użytkownicy budynku nie mogą wpływać na prędkość
przepływu wody przez grzejniki jednostki lub inne
wymienniki ciepła jednostki45.
Podział kosztów na podstawie zużycia bez usług
informacji o zużyciu został wprowadzony przed końcem
2016 roku46 i nie jest wymagana wymiana urządzeń ani
inne duże prace w celu utrzymania usługi przez co
najmniej 12 miesięcy.
Podział kosztów na podstawie zużycia niezgodny z
wytycznymi, ale zaakceptowany przez użytkowników
budynku, został wprowadzony przed końcem 2016 roku
i nie są wymagane duże prace w celu utrzymania usługi
przez co najmniej 12 miesięcy.
Usługi informacji o zużyciu niezgodne z wytycznymi, ale
zaakceptowane przez użytkowników budynku, zostały
wprowadzone przed końcem 2016 roku i nie są
wymagane duże prace w celu utrzymania usługi przez
co najmniej 12 miesięcy.
Klimatyzacja jest doprowadzona od wspólnego punktu
do jednej lub więcej jednostek.

Efekt wentylacji (VE) powinien wynosić zero,
zmniejszając oszczędność energii za ogrzewanie i
chłodzenie.
Efekt temperatury (TE) powinien wynosić zero,
zmniejszając oszczędność energii za ogrzewanie i
chłodzenie.
Wszystkie korzyści z podziału kosztów na
podstawie zużycia powinny wynosić zero/być już
zrealizowane.

Wszystkie korzyści z podziału kosztów na
podstawie zużycia powinny wynosić zero/być już
zrealizowane.

Wszystkie korzyści z podstawowych usług
informacji o zużyciu powinny wynosić zero/być już
zrealizowane.

Efekt wentylacji i efekt temperatury powinien
wynosić zero dla wszystkich dostarczonych
jednostek.
Podgrzane powietrze jest doprowadzane do jednej lub Efekt wentylacji i efekt temperatury dla
więcej jednostek, np. przez oddzielne źródło ciepła lub ogrzewania powinien wynosić zero dla wszystkich
przez wentylację mechaniczną w przypadku niskich dostarczonych jednostek.
temperatur.
Chłodzone powietrze jest doprowadzane do jednej lub Efekt wentylacji i efekt temperatury dla chłodzenia
więcej jednostek np. przez wentylację mechaniczną w powinien wynosić zero.
przypadku wysokich temperatur.
Wiele rur prowadzi do jednostek ogrzewania lub Koszty referencyjne dla rozwiązania opartego na
chłodzenia bądź lokalizacja rur jest nieznana.
licznikach ciepła mogą wzrosnąć, obejmując dwa
liczniki ciepła na jednostkę.
W systemie ogrzewania wykorzystywane jest Należy uwzględnić koszty podziału kosztów na
ogrzewanie podłogowe lub wentylatory.
podstawie zużycia za ogrzewanie przy użyciu
liczników ciepła, ale bez wykorzystania
podzielników kosztów ogrzewania montowanych

45

46

Jest to rozszerzenie argumentu w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej motyw 28, który wydaje się sugerować, że jedynym środkiem umożliwiającym
odbiorcom końcowym kontrolowanie ich zużycia jest termostatyczny zawór grzejnikowy, jednak można również stosować zawory działające bez regulacji termostatycznej i
były one używane do regulacji zużycia ogrzewania.
W 2016 roku lub w innym właściwym ostatecznym terminie, po którym powinna być wymagana pełna ocena i zgodne urządzenia.
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na grzejnikach.
Wykorzystanie w hotelu lub innym obiekcie do Wszystkie efekty wynikające z działań dla budynku
zakwaterowania, gdzie większość jednostek budynku w ramach EED (VE, TE, UE1, UE2) powinny wynosić
jest zajmowanych przez tę samą osobę przez jeden lub zero
dwa dni
Zastosowanie polega na tym, że lokatorzy nie mają Wszystkie efekty wynikające z działań dla budynku
kontroli nad ustawieniami temperatury lub wentylacji w w ramach EED (VE, TE, UE1, UE2) powinny wynosić
celu zapewnienia preferowanego poziomu komfortu i zero
kosztów.
Zastosowanie polega na tym, że lokali mieszkalnych nie
można odseparować od przepływów ogrzewania do i z
powierzchni wspólnych.
Jeden lub więcej wymienników ciepła ogrzewa więcej
niż jeden lokal mieszkalny bądź inną jednostkę budynku,
np. system podłogowy przekazuje również dużą ilość
ciepła przez sufit do lokali poniżej.

11.2

Wszystkie efekty wynikające z działań dla budynku
w ramach EED (VE, TE, UE1, UE2) powinny wynosić
zero
Wszystkie efekty wynikające z działań dla budynku
w ramach EED (VE, TE) powinny wynosić zero

Załącznik 2 Specyfikacja usług informacji o
zużyciu

Usługi informacji o zużyciu dostarczają wszystkim odbiorcom końcowym w budynku dostępnych informacji
przydatnych do poprawienia zrozumienia oddziaływania środowiskowego i ekonomicznego w przypadku używania
urządzeń do klimatyzacji, ustawiania zaworów sterujących ogrzewaniem oraz pobierania ciepłej wody. Na
podstawie zgodności z dyrektywą 2012/27/UE minimalna specyfikacja dla podstawowej usługi informacji o
zużyciu jest następująca:
usługa polega na udostępnianiu informacji rozliczeniowych co najmniej raz na kwartał, na żądanie lub w
przypadku, gdy odbiorcy wybrali opcję otrzymywania faktury elektronicznej lub inną drogą dwa razy w
roku, przy czym informacja rozliczeniowa zawiera przejrzyste i zrozumiałe dane o bieżących cenach,
aktualnym zużyciu energii, porównanie bieżącego zużycia energii z tym samym okresem w poprzednim
roku w postaci graficznej, porównawcze profile użytkowników końcowych i profile odniesienia dla zużycia
energii, a także zawiera informacje kontaktowe organizacji oferujących niezależne porady dla
konsumentów, dane dotyczące poprawy efektywności energetycznej oraz porady dotyczące dostępnych
działań
związanych
z efektywnością energetyczną.
Na podstawie dostępnych usług w momencie sporządzania minimalna specyfikacja dla nowoczesnej usługi
informacji o zużyciu, wymagającej zdalnie odczytywanych urządzeń w budynku, jest następująca:
usługa pobiera informacje o zużyciu z liczników (ciepłej) wody, liczników ciepła lub podzielników kosztów
ogrzewania oraz umożliwia odbiorcom końcowym dostęp przez zabezpieczone połączenie internetowe,
aplikację na smartfona, wyświetlacz w jednostce budynku lub tym podobne środki do informacji
o wystąpieniu poprawy lub pogorszenia skuteczności oszczędności energii przez użytkowników jednostki
budynku w porównaniu z odpowiednim okresem referencyjnym (zmiana skuteczności). Zmiana
skuteczności wyraża się co najmniej w odniesieniu do ilości emisji CO2 oraz sum waluty lokalnej. Wartości
te są dostosowywane w celu zlikwidowania oddziaływania czynników innych niż zmiana skuteczności,
w przypadku ogrzewania i chłodzenia obejmują one co najmniej efekt różnic w temperaturze zewnętrznej
między okresami (korekta klimatyczna).
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Opracowywanie wciąż trwa. Na przykład prace w ramach projektu Natconsumers47 służą do poprawy informacji
zwrotnej o zużyciu energii dla odbiorców mieszkających na miejscu i mają na celu opracowanie metodologii
bardziej efektywnej komunikacji z odbiorcami. Zastosowany zostanie generowany przez maszynę język naturalny,
zapewniający przyjazną, inteligentną emocjonalnie, właściwą i prostą komunikację, dzięki czemu wzrośnie
świadomość użycia energii w domach oraz przekazywane będą porady dotyczące bardziej zrównoważonego
zużycia energii.
Firma Opower dostarczająca usługi informacji o zużyciu energii elektrycznej sprawdziła różne platformy w testach
terenowych w celu usprawnienia platformy. Dane zostały udostępnione naukowcom, a wyniki częściowo
upubliczniono w formie „białej księgi”48 na stronie internetowej firmy (wymagana jest rejestracja). Dokumenty
pozwalają zapoznać się ze sposobem prezentowania informacji w celu zmiany zachowań oraz warunkami
preferencji dotyczących informacji w Europie.

11.3

Załącznik 3 Koszty referencyjne – pierwsze źródło

Pierwsza instalacja indywidualnych urządzeń pomiarowych/pośrednictwo w
rozliczeniach
Poniższe wartości, przekazane z rynku niemieckiego w 2014 roku49, są przedstawiane jako pierwsze źródło
kosztów referencyjnych. Indywidualne dane należy dostosować, aby lepiej odzwierciedlały ceny regionalne, w
szczególności jeżeli koszty konkurencyjne dla dowolnego elementu okazują się niższe lub znacznie wyższe w tym
regionie.
Koszty kapitałowe (jednorazowe)
Zużycie energii /
urządzenie
Ogrzewanie z
użyciem
podzielników
kosztów ogrzewania
Ogrzewanie z
użyciem liczników
Chłodzenie z użyciem
liczników
Ciepła woda,
mierzona
Ogrzewanie z
użyciem
podzielników
kosztów ogrzewana
Ogrzewanie z
użyciem liczników
Chłodzenie przy
użyciu liczników

Poziom
serwisowy

podział
kosztów na
podstawie
zużycia

podział
kosztów na
podstawie
zużycia z
odczytem
zdalnym

Ciepła woda,

Dla grzejnika

Na metr /
jednostkę
budynku

Dla budynku

Koszty operacyjne (bieżące), roczne
Dla grzejnika

Na metr /
jednostkę
budynku

Dla budynku

30,00

0

26,00

5,60

0

80,80

0

253,00

0

0

23,30

70,30

0

253,00

0

0

23,30

70,30

0

253,00

0

0

23,30

70,30

39,00

0

126,00

5,20

0

75,10

0

314,00

21,00

0

23,80

67,50

0

314,00

21,00

0

23,80

67,50

0

314,00

21,00

0

23,80

67,50

47

www.natconsumers.eu

48

https://opower.com/resource_type/white-paper/

49

95% elementów cenowych uzyskanych z Instytutu Wyposażenia Technicznego Budynków (ITG) w Dreźnie „Ekonomiczność systemów rejestrowania i rozliczania zużycia
ciepła”, Drezno 2014, rozdział 3.1.5, tabela 1, na podstawie danych przekazanych przez ArbeitsgemeinschaftHeiz- undWasserkostenverteilunge.V.
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mierzona
Koszt wyposażenia budynku w urządzenia takie jak podzielniki kosztów ogrzewana (HCA) lub liczniki ogrzewania
zależy od liczby instalowanych urządzeń - z reguły jeden licznik w mieszkaniu lub jeden podzielnik kosztów
ogrzewania na grzejnik. W niektórych przypadkach struktura cenowa obejmuje również koszt dla budynku, na
przykład jeżeli ponoszone są inne koszty takie jak rejestrator danych, pakiet oprogramowania, przejazd do
budynku lub inne, które są istotnie niezależne od liczby mieszkań w budynku.
Tabelę można wykorzystać do określenia kosztów referencyjnych dla kosztów kapitałowych i kosztów
operacyjnych dla wszystkich budynków w przypadku dwóch poziomów usług oraz dowolnego połączenia zużycia
energii cieplnej (ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie lub ciepła woda użytkowa). Koszty dla budynku i jednostki
są stosowane razem. Na przykład referencyjne koszty kapitałowe wprowadzenia podziału kosztów na podstawie
zużycia przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania w budynku z 10 mieszkaniami, gdzie w każdym z nich
są 2 grzejniki, wynoszą 626 euro (30 euro * 20 + 26 euro). Dla tego samego budynku roczne koszty referencyjne
dostarczenia usługi - odczyt urządzeń i przekazanie podziału kosztów w postaci gotowej do rozliczenia50 - wynosi
193 euro (5,60 euro * 20 + 81 euro). Dodanie usług informacji o zużyciu dla ciepłej wody w tym samym budynku
zwiększy referencyjne koszty kapitałowe i koszty referencyjne odpowiednio o 3161 euro (314 euro * 10 + 21 euro)
i 305,50 euro (23,80 euro * 10 + 67,50 euro).

Modernizacja istniejących systemów w celu przekazywania nowoczesnej
usługi informacji
Koszty mogą się różnić, jeżeli system podzielników kosztów ogrzewania jest już zainstalowany i zmodernizowany
w celu przekazywania (co najmniej) raz na miesiąc usług informacji. Podczas warsztatów regionalnych dla krajów
Europy Środkowej w listopadzie 2016 r. dla rynku niemieckiego przekazano poniższe wartości, określające
niezbędne koszty do zapewnienia zaawansowanych usług informacji o zużyciu zgodnie z definicją w rozdziale 11.2.
W każdym wierszu poniższej tabeli przedstawione są typowe poziomy instalacji oraz koniecznych rozszerzeń do
dostarczenia usług informacji co najmniej raz w miesiącu. Koszty skumulowane modernizacji systemu
i przekazywania usług informacji podano w trzeciej kolumnie.
Instalacja wykonana
Urządzenia odczytywane zdalnie
bramka + komunikacja

Niezbędne rozszerzenia
-

Urządzenia odczytywane zdalnie
bramka + komunikacja
Urządzenie
elektroniczne
bez wymiana/modernizacja urządzeń
odczytu zdalnego
bramka + komunikacja
Parowniki
urządzenia odczytywane zdalnie
bramka + komunikacja

koszt roczny usługi informacji (co
najmniej) co miesiąc
12 euro (na lokal mieszkalny) lub
36 euro + 4*lokale mieszkalne (w
budynku)
12-24 euro (na lokal mieszkalny)
18-30 euro (na lokal mieszkalny)51
do 36 euro (na lokal mieszkalny)

Wymiana powinna odbywać się po zakończeniu okresu eksploatacji urządzeń, co powoduje minimalizację
kosztów. Powyższe zakresy kosztów są oparte na tym założeniu. Grzejniki przygotowane do parowników można
łatwo zmodernizować do postaci urządzeń z odczytem bez dodatkowych kosztów. Koszty
przekazywania/komunikowania informacji o zużyciu półrocznym za pośrednictwem środków nieelektronicznych
(np. na papierze) do jednostek indywidualnych, które dokonały takiego wyboru/wymagają takiego rozwiązania,

50

Usługa normalnie obejmuje odpowiadanie na pytania najemców dotyczących otrzymywanych przez nich informacji, jednak zakres obsługi nie wynika jasno z
opublikowanego materiału.

51

Patrz też EcoFys (2015) Rola pośrednictwa w rozliczeniach w kontekście efektywności energetycznej i wprowadzenia inteligentnych liczników
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nie
zostały
w powyższych szacunkach i są traktowane jako dodatkowe.

11.4

uwzględnione

Załącznik 4 Baza świadectw - źródła i rozwój w
przyszłości

Podstawowe kryteria badania
Załącznik 4 przedstawia badania wykorzystane do stworzenia bazy świadectw oszczędności energii, uzyskanych
przez wdrożenie podziału kosztów na podstawie zużycia za ogrzewanie pomieszczeń52. Podczas wybranych badań
zastosowano techniki przed i po oraz grupy kontrolny w celu oddzielania zmian zachowania od innych
oddziaływań na zmiany w zużyciu energii. Grupy kontrolne zostały dostosowane do grup eksperymentalnych, np.
przez wykorzystanie budynków tego samego typu często w jednym obszarze zamieszkania. Niektóre badania
przedłużyły się do kilku lat.
Załącznik 4 – wyniki badań w bazie świadectw dla oddziaływania zachowania podziału kosztów na podstawie zużycia
Savings achieved:

Author (Year)
Behrens, H. (1929)
Schiller, S. (1956)
Adamson, B. (1958)
Goepfert/Forster (1962)
Jacobi, E. (1962)
Raiß. W. (1964)
Navrátil, L. (1969)
Embrach (1973)
Dommann, D. (1974)
Leyden (1975)
Neue Heimat 75 (1975)
Kraus, E. (1975)
Ackermann, F. (1976)
Kunde, W. (1976)
Kolar (1978)
Fantl, K. (1978)
Peruzzo (1981)
Riemer (1982)
Favorit (1982)
Wohnbau Mainz (1982)
Wien (1984)
Gewos (1986)
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Behrens, H. (1929) Budowa i użytkowanie systemów centralnego ogrzewania
Schiller, S. (1956) Wyniki badań przy użyciu liczników wody (podział kosztów ogrzewania) w systemach centralnego ogrzewania
Adamson, B. (1958) Liczniki podziału ciepła w domach mieszkalnych
Goepfert, Forster (1962) Koszty wykonania oraz eksploatacji oraz sposób rozliczania kosztów eksploatacji systemów centralnego
ogrzewania
Jacobi, E. (1962) Uzasadnione i możliwe do uzyskania koszty eksploatacyjne ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym; BuBau
B 1., zeszyt 2/1962

52

Ta informacja pochodzi z opracowania: Oschatz, B (2004) Rejestrowanie kosztów ogrzewania w domu niskoenergetycznym, BBSR zeszyt 118
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Raiß. W. (1964) Oszczędność energii cieplnej dzięki budownictwu termoizolacyjnemu i pomiarowi zużycia ciepła
Navrátil, L. (1969) Próby i doświadczenia z licznikami ciepła w Czechosłowacji
Leyden (1975) Dokumentacja Clorius AG
Dommann, D. (1974) Wpływ rozliczeń ryczałtowych oraz stosowanie podzielników kosztów ogrzewania w odniesieniu do zużycia
energii i kosztów ogrzewania w przypadku przesyłu ciepła na odległość z sieci dwuprzewodowej
Embrach (1973) Dokumentacja firmy Wärmezähler AG
NeueHeimat 75 (1975) Koszty ogrzewania i ciepłej wody oraz ich rozliczanie
Kraus, E. (1975) Doświadczenia z pomiarem i rozliczaniem ciepła na podstawie podzielników kosztów ogrzewania w obszarze
bloków mieszkalnych miasta Wiednia
Ackermann, F. (1976) Doświadczenia z wariantem zużycia przy rozliczaniu ciepła przesyłanego na odległość
Kunde, W. (1976) Oszczędność energii przez racjonalne wytwarzanie ciepłą i rozliczanie ciepła w odniesieniu do obiektu
Kolar (1978) Ciepło przesyłane na odległość i energia końcowa w Norymberdze; podzielniki kosztów ogrzewania - optymalny
środek do oszczędzania energii
Fantl, K. (1978) Wpływy rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii
Peruzzo (1981) Rozliczanie kosztów ogrzewania po zużyciu
Riemer (1982) Rozliczanie kosztów ogrzewania w zależności od zużycia
Favorit (1982) Oszczędności energii podczas demonstracyjnych prac budowlanych (Hagen) na przestrzeni 7 lat
WohnbauMainz (1982) Oszczędności energii we wspólnotowych blokach mieszkalnych na przestrzeni 4 lat
Wien (1984) Oszczędności energii w blokach mieszkalnych z zaopatrzeniem zdalnym
Gewos (1986) Przeprowadzenie rozliczenia kosztów ogrzewania zależnych od zużycia oraz jego oddziaływanie na zużycie energii

Badania uwzględnione w analizie Oschatza (Załącznik 4) ewidentnie nie są najnowszymi, jakie są dostępne. Starsze
badania zostały wybrane celowo, aby zmaksymalizować słuszność niezbędnych założeń dotyczących właściwości
izolacyjnych i wentylacyjnych badanych budynków.
Oszczędności zmierzone w kolejnych badaniach w tym samym i innym regionie są porównywalne z wartościami
procentowymi (patrz Załącznik 5). Tych wartości procentowych nie można jednak interpretować bezpośrednio
jako potwierdzenia lub modyfikacji ilościowych elementów zachowania (efekt temperatury i wentylacji) w bazie
świadectw.
Załącznik 5 – kilka innych ostatnich badań z zakresu wpływu zachowania podziału kosztów na podstawie zużycia
Savings achieved:

Author (Year)
Kuppler (1991)
Kimari (1994)
Aho et al. (1995)
Poetter (1999)
Berndtsson (2003)
Ademe (2006)
Gullev/Poulsen (2006)
Felsmann (2013)
Espi (2014)
Syndicat mesure (2015)
Cholewa/Siuta (2015)
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Uwzględniając usprawnienia wprowadzone w ostatnich dekadach w izolacji starszych zasobów budowlanych,
trudniej jest teraz dojść do niezbędnych założeń dotyczących charakterystyki budynków, takich jak jakość izolacji,
które wpływają na poziom, do jakiego różne zmiany zachowania powodują oszczędność energii.
Do poprawienia bazy świadectw zaleca się, aby badania przewidziane do późniejszego wdrożenia były zgodne
z nowymi normami, a najlepiej, gdyby dostarczały niezawodnych wyników bezpośrednio w zakresie zachowań.
Dostarczanie wyników w zakresie zachowań wymaga, by do badań wprowadzono dodatkowe monitorowanie, np.
ustawień urządzeń termostatycznych przez użytkowników budynku. Jeżeli nie uda się tego wykonać, należy
mierzyć co najmniej charakterystyki budynku potrzebne do odtworzenia analizy wykonanej przez prof. Oschatza.
Takie podejście nadal będzie jednak pozostawiało pewien stopień niepewności w odniesieniu do względnego
zakresu zmian zachowania odnoszących się do regulowania wentylacji i ogrzewania.
Nowe normy powinny obejmować stosowanie zasad solidnego schematu doświadczenia. W sytuacjach, w których
randomizacja nie jest rozwiązaniem praktycznym, należy zapewnić udokumentowane zabezpieczenie przed
nadmiernym oddziaływaniem na skład grup kontrolnych i eksperymentalnych. Uwzględniając zachowanie
motywacji w długim okresie, badani użytkownicy budynków muszą mieć powody do przekonania się, że zmiana w
ramach badania jest stała, a nie przypadkowo uzależniona od ich zachowania w eksperymencie. Aby uniknąć
stronniczości, na proces identyfikacji i doboru badań do rozważenia jako dodatku do bazy świadectw nie powinna
wpływać wielkość mierzonych efektów. Badania należy prowadzić bez względu na zakres zmierzonego wyniku, a
w szczególności nie należy ignorować badań, które nie wykazują żadnych efektów lub gdzie czas oczekiwania na
odpowiedź jest nietypowo długi. Aby nie dopuścić do pozytywnej tendencji, w przypadku badań mających na celu
pomiar efektów zachowań można zarejestrować ich cel przed wykonaniem badania. Jeżeli taka rejestracja została
dokonana, należy uwzględniać wyniki wszystkich zarejestrowanych badań i tylko tych53.
Aktualna baza świadectw pomaga w podejściu, które nie bez uzasadnienia zakłada, że lokatorzy wszystkich
ocenianych budynków są częścią nieróżnicowanej w inny sposób europejskiej populacji użytkowników budynków
wielomieszkaniowych: zmienne społeczno-ekonomiczne nie zostały jeszcze wprowadzone do bazy świadectw.
Występują jednak oznaki, że zachowanie związane z oszczędnością energii można powiązać
z dochodem54, dlatego uzyskane oszczędności energii mogą się różnić w zależności od średniego dochodu w
populacji. Uwzględnienie zmiennych społeczno-ekonomicznych pozwala na zróżnicowanie, jakie może wystąpić
między badanymi populacjami a populacją, dla której stosuje się wyniki w celu kompensacji. Badania w przyszłości
mogą być stymulowane w celu monitorowania różnic mogących występować w podgrupach populacji w
odniesieniu do ich wrażliwości na zachęty ekonomiczne i ekologiczne do podziału kosztów na podstawie zużycia.
Mimo że może być to rozwiązanie wartościowe dla dużych segmentów populacji, w mniejszej skali nadal otwarta
jest dyskusja, czy ocena opłacalności poszczególnych budynków powinna uwzględniać charakterystyki
poszczególnych aktualnych użytkowników budynku.

53

Wskazówką mogą być najlepsze praktyki WHO / EMA - patrz http://www.who.int/ictrp/trial_reg/en

54

Na podstawie 3,3 miliona opomiarowanych lokali mieszkalnych w Niemczech, w których wykonano pomiary, Felsmann/Schmidt (2013) znaleźli negatywne powiązanie
między zachowaniem związanym z oszczędnością energii a jakością budynku, co prawdopodobnie wskazuje na powiązanie między charakterystykami społecznoekonomicznymi - dochód jako czynnik umożliwiający i zachęcający do płacenia za komfort - a oszczędnością energii.
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