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Sammanfattning av synpunkter
Swedisol anser att frågorna om energieffektivisering är mycket viktiga och är
därför tacksamma över möjligheten att lämna synpunkter på det lämnade
förslaget. En sammanfattning av våra synpunkter är att
•

•
•
•

Swedisol stödjer tankarna i energieffektiviseringsdirektivet om att EU:s
medlemsstater ska ha en 20 % effektivare energianvändning samt att
direktivet ska bana väg för ytterligare förbättringar av energieffektiviteten
därefter.
Swedisol är mycket positiva till framtagandet av en nationell strategi för
byggnadsrenoveringar.
Swedisol anser att den offentliga sektorns roll som förebild kan bli mycket
tydligare.
Swedisol anser att myndigheterna snarast ska fastställa en definition av
byggnad med hög energiprestanda

Argument för energieffektivisering
Våra synpunkter kommer i första hand att behandla de artiklar som påverkar
bygg- och fastighetssektorn.
Swedisol är positivt inställda till energieffektivisering och anser att ett aktivt
arbete med dessa frågor bidrar till ett stort antal positiva effekter förutom en
lägre energianvändning.
De viktigaste effekterna har vi genom ökad sysselsättning, utveckling av svenska
företag och ökad konkurrenskraft, säker energiförsörjning och minskat
importberoende och minskad klimatpåverkan
Vi anser att dessa faktorer ger oss mycket goda skäl att aktivt driva frågorna om
energieffektivisering. Ett arbete som borde ha utförts även om vi inte hade
uppmanats genom detta direktiv.
Vi bör därför i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på möjligheter att
effektivisera och inte begränsas av i direktivet fastlagda mål.
De energieffektiviserande åtgärder som genomförs måste också väljas utifrån
vad som är samhälls- och företagsekonomiskt kostnadseffektivt.
Det är därför av största vikt att man även räknar med samhällets vinster och har
ett helhetsperspektiv i bedömningarna
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Detaljerade synpunkter på de olika artiklarna
Artikel 3 Effektiviseringsmål
Swedisol anser att energieffektivitetsdirektivets mål om att EU:s medlemsstater
fram till år 2020 ska ha en 20 % effektivare energianvändning är riktig och
stödjer direktivets mål.
Swedisol anser det vara tveksamt att Sveriges ambitioner och lagda
intensitetsmål kommer att bidra till en gemensam måluppfyllelse.
Vi anser att man offensivt ska ta till vara på alla möjligheter till effektivisering
och utifrån den potential som finns i Sverige sätta ett realistiskt mål.
Vi förstår att man kan tro att industrins möjligheter till fortsatt utveckling är
hotad men vi menar att även i den sektorn finns det ännu inte utnyttjade
möjligheter till effektivisering.
Mycket stora möjligheter finns till effektivisering i våra byggnader där vi med en
väsentligt mycket lägre energianvändning kan få minst samma standard och
komfort för brukarna.
Artikel 4 Nationell strategi för byggnadsrenovering
Swedisol anser att det är bra att Sverige följer direktivet och fastställer en
nationell strategi för byggnadsrenovering.
Det finns stora möjligheter till effektivisering i våra befintliga byggnader.
Förutom de vinster som kan göras för fastighetsägare, brukare och boende finns
det mycket stora samhällsvinster.
Swedisol menar att genom systematisk energieffektivisering kan
energianvändningen i byggnader minska från 85 TWh till 42,5 TWh fram till år
2050. Därutöver tillkommer att
•

Vi kan få en kraftigt ökad sysselsättning och genom renovering av
700 000 lägenheter med stort behov av upprustning kan 30 000 nya jobb
skapas under en tioårsperiod.

•

Vi ökar svenska företags konkurrenskraft att genom tydliga målsättningar
driva utvecklingen av nya energieffektiva lösningar framåt, vilket skapar
affärsmöjligheter.

•

Det skapas attraktivare bostäder och bostadsområden och genom
upprustning av nedgångna områden kan utanförskap minska och stora
sociala vinster uppnås.

•

Vi får en säker energiförsörjning då vi kapar förbrukningstoppar och
minskar behovet av fossil och importerad energi.

•

Vi får en minskad klimatpåverkan då vi genom effektivisering i byggnader
kan använda biobränslen där de gör större nytta och svensk el med låga
utsläpp kan exporteras och ersätta kolkraft i andra länder.

Det är därför nödvändigt att även ta med de samhälleliga vinsterna i
bedömningen förutom de fastighetsekonomiska.
Det är också viktigt att styrmedel anpassas till de olika byggnadskategorierna av
våra byggnader som har olika förutsättningar och det är speciellt viktigt att
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notera det stora behovet av samtidig renovering som finns i många av landets
flerfamiljshus utöver behovet av energieffektivisering.
Swedisol deltar i Boverkets och Energimyndighetens arbete och vi anser att det
är vikigt att förslaget remitteras innan det fastställs.
Artikel 5 Offentliga sektorns byggnaders roll som förebild
Andelen statligt ägda byggnader i förhållande till det totala beståndet är litet och
av mindre betydelse ur energieffektiviseringssynpunkt.
Men vi anser att det är viktigt att den statliga sektorn är ett föredöme och tydligt
visar upp och kommunicerar ut erfarenheter från det genomförda
effektiviseringsarbetet. Hittills utförda kommunikationsinsatser från berörda
departement har varit små och otydliga.
Swedisol stödjer promemorians bedömning.
Artikel 5 Offentliga sektorns inköp
Swedisol stödjer promemorians bedömning. Vi anser att det inte fastställts
definition i Sverige på vad som kan anses vara en byggnad med hög
energiprestanda och att arbetet med att fastställa detta inte sker.
Artikel 7 Kvotplikt
Swedisol delar bedömningen i den tidigare lämnade remissen att en alternativ
strategi till kvotpliktssystem ska väljas och vi ställer oss också bakom förslaget
och det övergripande målet om en energieffektivisering på 75,6 TWh under
perioden 2014 - 2020
Swedisol instämmer i bedömningen att befintliga styrmedel ska användas i så
stor omfattning som möjligt.
Swedisol riktade kritik mot att förslaget till del var otydligt och mot förslaget om
nytt styrmedel genom upprättande av frivilliga avtal mellan energibolag och
hushåll.
Swedisol efterlyste också mer åtgärder inom bygg och fastighetssektorn

Om Swedisol
Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande isoleringsföretag.
Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och
ljud. Nyttan av produkterna är minskad energianvändning som i sin tur ger lägre kostnader för att
värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande
åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet – byggnadens tak, golv, väggar, fönster
och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tätt för att undvika onödiga värmeförluster. Swedisol
är medlem av den europeiska branschorganisationen Eurima.
Våra mål
– Arbeta för vederhäftig egenskapsredovisning, enhetliga provnings- och mätmetoder för olika
egenskaper samt en ändamålsenlig lösning även av övriga för branschen gemensamma tekniska
frågor.
– Verka för vederhäftighet i information, reklam och försäljning.
– Utåt företräda branschen och främja dess intressen i förhållanden till statliga och kommunala
myndigheter, organisationer, företag och enskilda.
– Vid behov samarbeta med motsvarande sammanslutningar i andra länder.
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