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Sveriges Byggindustriers remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter om 
stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden (REN) 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation 
och organiserar över 3300 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier 
har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter. 
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget till föreskrifter med motiveringen att vi är 
mycket kritiska till investeringsstödet i sig (se t ex (http://www.svd.se/branschen-
regeringen-satsar-pa-fel-typ-av-stod) och till utformningen av bakomliggande förordning 
(2016:837), samt att remitterat förslag till föreskrifter (REN) är otydligt och ofullständigt. 
Varken stödförordningen eller Boverkets föreskrifter kommer i föreslagen form att 
kunna tillämpas. 
 
Sveriges Byggindustrier anser att förslaget till REN måste kompletteras och skickas på ny 
remissrunda innan det kan antas av Boverket. 
 
Förslaget till föreskrift listar sex olika blanketter som ska användas i samband med 
stödet: 

1. Ansökan om stöd  
2. Begäran om slutlig utbetalning av renoveringsstöd  
3. Renoveringsrapport  
4. Begäran om utbetalning av energieffektiviseringsstöd  
5. Energieffektiviseringsrapport  
6. Anmälan om genomförd hyresrabatt  

 
Endast en av dessa sex blanketter (Ansökan om stöd) är dock utskickad på remiss. Att 
endast skicka med förslag på en av sex blanketter gör att förslaget till föreskrift inte kan 
bedömas i erforderlig utsträckning av remissinstanserna. Vi anser därför att förslaget 
måste skickas på ny remissrunda tillsammans med förslag till alla sex blanketterna.  
 
Boverket går längre än överordnad förordning när de i 4§ kräver att en revisor ska intyga 
den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet i renoveringsrapporten. Det är inte ett 
krav enligt förordningen och det kan ifrågasättas om Boverket har mandat att gå längre 
än förordningen genom att ställa krav på intyg från revisor. Samtidigt noterar vi att de 
sökande som ”inte har en revisor” slipper bifoga intyg. Det är inte likabehandling. 
 
I 7§ försöker Boverket förtydliga hur energieffektiviseringsstödet ska fastställas, för oss 
är det dock ändå oklart vilka kostnader som får/kan härröras till energieffektiviseringen. 
Detta behöver förtydligas.  
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Sveriges Byggindustrier anser att det är olämpligt att i en stödförordning hänvisa till 
”marknadsmässig avkastning” och ”marknadsmässigt energipris”. Vad menas med det? 
Vilken prognos om vad energipriset kommer att vara om tio år ska man använda? Hur 
ska någon på ett entydigt sätt kunna räkna ut stödbelopp baserat på dessa svepande 
formuleringar? 
Sammantaget framstår förslaget till REN vara ett hastgöra. Sveriges Byggindustrier 
bedömer att en ny remissrunda är nödvändig, och vi uppmanar Boverket att i fort-
sättningen arbeta igenom sina förslag ordentligt. Det skulle bespara remissinstanserna 
besväret att granska ofullständiga och otydliga förslag, och vi skulle också kunna bidra 
med mer konstruktiva synpunkter istället för att behöva påpeka felaktigheter. 
 
Synpunkter på ansökningsblanketten 
Det behöver förtydligas om blanketten ska skickas till Boverket eller länsstyrelsen. På 
blanketten står det att den ska skickas till Boverket men i konsekvensutredningen (s 7) 
står det ”uppgifter och handlingar som en sökande ska komma in med till länsstyrelsen”.  
 
Synpunkter på konsekvensutredningen  
Sveriges Byggindustrier anser inte att förslaget till föreskrifter innehåller de 
preciseringar som Boverket (på s 8 i konsekvensutredningen) anger att det ska innehålla. 
Tanken kanske var att skicka med övriga fem blanketter, men nu är detta inte fallet. 
 
Sveriges Byggindustrier bedömer att den tid som Boverket beräknat kommer att krävas 
för att samla in information och fylla i alla blanketter är grovt underskattade. Dessutom 
har Boverket inte medräknat kostnader för revisorsarbete, energikonsult för upp-
rättande av ny energideklaration, administration av hyresrabatt under sju år mm. Detta 
är sammantaget många tusen kronor. 
 
Sveriges Byggindustrier är positiva till att Boverket avser inrätta en sökfunktion så att 
sökanden kan få ett förhandsbesked om deras fastighet omfattas av stödet eller ej. Dock 
bör svarsmeddelandet som man får om fastigheten inte ligger i ett sådant område som 
stödet riktas till formuleras noga. Meddelandet som finns där idag (för stödet till 
utemiljöer) är otydligt och ett liknande för renoveringsstödet riskerar att locka icke 
stödberättigade att i onödan lägga ner tid på att ansöka. 
 
Synpunkter på remisshanteringen 
Sveriges Byggindustrier är mycket kritiska till att dessa föreskrifter remitteras under 
semesterperioden. Vi förstår att detta är på grund av att regeringen har bråttom att 
sjösätta renoveringsstödet. Det är dock oseriöst av både regering och myndighet att 
bereda förordningar och föreskrifter på detta hafsiga vis.  
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till energi- och miljöchef  
Maria Brogren på maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se eller 0761-36 09 10.  
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