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Remissvar - Mindre aktörer i energilandskapet  

Swedisol önskar besvara remissen och lämnar nedan synpunkter på utredningen Mindre aktö-
rer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76) 

Swedisols synpunkter 

Energieffektivisering är den enskilt största åtgärden som måste genomföras för att klara kli-
matutmaningen. Globalt måste investeringar i energieffektivisering fyrdubblas till 2040 enligt 
International Energy Agency (IEA). Sverige har tidigare varit ett föredöme inom energieffek-
tivisering men riskerar att halka efter om inte skarpa krav och efterfrågan finns på hemma-
marknaden. 2/3 av potentialen fram till 2035 riskerar att tappas bort menar IEA, om inga för-
ändringar görs. Vi är därför generellt positiva till betänkandets förslag om fler och skarpare 
styrmedel för energieffektivisering och effektreducering.  

Vi stödjer betänkandets syn på att det finns en risk för att kostnadseffektiva åtgärder inte ge-
nomförs hos mindre aktörer. Vi tror även att samma risk finns hos större aktörer och hos pro-
fessionella beställare/upphandlare. Därför är det samhällsekonomiskt nödvändigt att införa yt-
terligare styrmedel för att nå uppsatta energi- och klimatmål. De styrmedel som nu finns inom 
området är inte tillräckliga för att potentialen för energi- och effekteffektivisering ska reali-
seras.  

Vi tillstyrker införandet av ett system med kvotplikt (vita certifikat) för minskad effektbelast-
ning genom investeringar i el-effektiviserande åtgärder. Vi anser att detta styrmedel komplet-
terar de styrmedel som finns idag genom att det innefattar konkret genomförda åtgärder. Be-
fintliga styrmedel bidrar i de flesta fall till kunskapsuppbyggnad och information, men inte 
säkert till genomförande av åtgärder. Dessa styrmedel har dock banat väg så att vi nu kan in-
föra vita certifikat på ett effektivt sätt.  

Vi tillstyrker även ett särskilt energirotavdrag kopplat till det nuvarande systemet med rotav-
drag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett avdrag på 50 
procent.  

Vi anser dessutom att regeringen borde utreda möjligheten att införa ett system med bonus-
malus på fastighetsavgiften som premierar låg energianvändning och ger en högre avgift vid 
hög energianvändning. 

Vi tillstyrker förslaget om en ändring i förordningen om energideklaration för att styrmedlet 
ska ge ökad information om kostnadseffektiva åtgärder. Energideklarationerna måste bli ett  



   
 

bättre verktyg för landets fastighetsägare och lyftas från att ses som en belastning till att vara 
just ett verktyg för att effektivisera driften.  

Förslaget om att Energimyndigheten ska ta fram en plan för hur beteendeinsikter i ökad om-
fattning kan tas tillvara och integreras i kommunikationsinsatser är bra, men vi menar att det 
även måste ingå när styrmedel utformas. Här finns även andra myndigheter som berörs som t. 
ex. Boverket, Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten. 

Om Swedisol  

Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretag och andra 
intressenter. Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i 
kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. 
Medlemmarna i Swedisol tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull. Pro-
dukterna används i första hand som skydd mot värme, brand, kyla och ljud. Det är viktiga pro-
dukter i byggprocessen som i hög grad bidrar till ett hållbart byggande och ett effektivt utnytt-
jande av våra energikällor.  

Vårt mål är att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra 
byggnader. Vi strävar efter att radikalt minska utsläpp av växthusgaser från byggnader och på 
så sätt minska klimatförändringen. Vår syn på energieffektivisering i byggnader är att alltid 
börja med en genomgång av klimatskärmen – det vill säga byggnadens tak, golv, väggar, 
fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värme-
förluster. Swedisol är medlem i Byggmaterialindustrierna och den europeiska branschorgani-
sationen Eurima. Vi samarbetar även med andra intresseorganisationer, nationellt såväl som 
internationellt. 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Mats Björs 
 
Vd Swedisol 
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