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Diarienummer 2860/2021 

 
Remissvar: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus med konsekvensutredning 

 

SAMMANFATTNING  

Swedisol tillstyrker förslaget med nedanstående ändringsförslag.  

• Som framförts i vårt remissvar på propositionen Fi2021/00200 så är vi måna om att potentialen 

avseende energieffektivisering av fastigheter tas tillvara genom att stödet inriktas på effektivi-

seringsåtgärder som inte redan nu är företagsekonomiskt lönsamma utan snarare på energief-

fektiviserande åtgärder med en längre återbetalningstid.  

• I förordningen anges att byggnadens primärenergital ska förbättras med minst 20 procent för 

att stöd ska utbetalas. För att främja mer omfattande energieffektivisering, och minska sanno-

likheten för att fastighetsägare nöjer sig med en lägre ambitionsnivå, anser vi att det i föreskrif-

terna samt i den vägledning som tas fram, tydligt ska framgå att det är minst 20 procent som 

avses.  

• Vägledningen bör uppmuntra att det paket av åtgärder som är optimalt för den specifika bygg-

naden tas fram, snarare än att insatserna siktar på att uppnå miniminivån 20%.  

 

 

FÖRSLAG 

Förtydligande i föreskriften avseende §10 i förordningen 

• Föreskriften bör förtydliga att det är minst 20 procent energieffektivisering som berättigar till 

stöd, att stöd utdelas även för mer omfattande energirenovering och att det bör utredas om 

det kan vara optimalt för den specifika byggnaden att sikta på en högre grad av energieffekti-

visering.  

• Det bör också förtydligas vilken definition av primärenergital som avses.  

 

Objektiv och likvärdig bedömning  

Det är viktigt att det säkerställs att de energiexperter som har en central roll i stödets genomförande 

har en gemensam metodik för hur åtgärdspaket beräknas och tas fram samt får tydliga ramar avse-

ende vilka åtgärder som är stödberättigade, även med hänsyn till varierade geografiska förutsättningar 

i olika delar av landet. Tydlig information och utbildning kommer erfordras.  

 

 

Bästa hälsningar,  

Veronica Koutny Sochman 

VD, Swedisol 


