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Sveriges Byggindustriers och Installatörsföretagens 
synpunkter med anledning av revideringen av Energi-
effektiviseringsdirektivet, Direktivet om byggnaders 
energiprestanda och Förnybartdirektivet 
 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-

organisation och organiserar ca 3 200 bygg-, anläggnings- och specialföretag med 

sammanlagt ca 91 000 anställda.  

Installatörsföretagen representerar ca 3 500 medlemsföretag med ca 40 000 anställda. 

Installatörsföretagen består av Föreningen VVS Företagen som är branschorganisation för 

företag inom VVS och arbetsgivarorganisation för företag inom kyla, rör, industrirör, 

ventilation och teknisk isolering samt Föreningen Elektriska Installatörsorganisationen 

som är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.  

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen vill framföra nedanstående synpunkter 

med anledning den förestående revideringen av Energieffektiviseringsdirektivet (EED), 

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och Förnybartdirektivet (RES) 

Synpunkterna rör främst energi i byggnader samt i bygg- och installationsverksamhet. 
 

EED 

Övergripande synpunkter  
Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen stödjer intentionen i energi-

effektiviseringsdirektivet, dvs. att säkerställa att EU:s energieffektiviseringsmål nås. 

Dock innehåller direktivet flera detaljerade krav som är dåligt anpassade för svenska 

förhållanden vad gäller byggnader och byggande. Detta har lett till att både branschen och 

ansvariga myndigheter har måst fokusera på att minimera skadorna av direktivet, istället 

för att föra energieffektiviseringsarbetet framåt. Kritiken gäller framförallt kravet på 

individuell mätning och debitering av värme på lägenhetsnivå som är direkt 

kontraproduktivt ur energieffektiviseringssynpunkt (se nedan). Den gäller dock även 

energikartläggningskravet som är mycket svårt och resurskrävande att tillämpa i 

byggsektorn och där mätning av energianvändningen i byggverksamhet riskerar att inte 

ge relevant information för investeringar i energieffektiviseringsåtgärder på grund av att 

verksamheten varierar extremt mycket över tid och till sin karaktär. 
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Vi välkomnar därför en tät dialog med regeringskansliet och övriga berörda 

myndigheter nu när direktiven revideras, för att kunna hitta konstruktiva lösningar 

som gynnar kostnadseffektiv energieffektivisering i Sverige. Vi ser mycket positivt 

på att Energienheten aviserat att de tänker ha referensgrupper när det kommer till 

förhandlingar. Vi vill vara med i dessa. 

 

En övergripande synpunkt är att byggnaders energiprestanda behandlas i både EED, RES 

och EPBD. Detta gör det svårt att få en överblick av alla krav som ställs och riskerar att 

leda till överlappande och/eller motstridiga krav. Vi skulle gärna se en renodling av 

direktiven, antingen så att allt som har med byggnaders energiprestanda att göra 

behandlas i EPBD eller att EPBD integreras i EED. Krav på byggnader bör helt tas bort 

från RES.  

 

Synpunkter artikel för artikel  
 

Artikel 3 Mål för energieffektivisering 

Syftet med energieffektiviseringsdirektivet är att säkerställa att EU:s mål om 20 procent 

effektivare energianvändning till 2020 kan uppnås och bana väg för ytterligare energi-

effektiviseringar därefter. Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen stödjer denna 

intention. Vi anser att energiintensitet är det relevanta målet för energieffektivitet på såväl 

unions- som nationsnivå. Det kan dock finnas skäl att ha sektorsvisa strategier för att nå 

målet och där kan indikatorer som t ex kWh/kvm vara relevant för uppföljning av 

utvecklingen i fastighetssektorn. Siffersatta mål är dock svåra att sätta upp så länge inte 

alla länder definierar energiprestanda på samma sätt och har samma krav på inomhus-

klimat etc. Det går ju t ex att minska energianvändningen om man försämrar ventilationen 

eller sänker inomhustemperaturen. 

 

Energieffektiviseringsmål måste ta hänsyn till och ge utrymme för en befolkningsökning. 

Särskilt i Sverige, där vi idag har ett mycket stort underskott av bostäder och en snabb 

befolkningstillväxt, måste det finnas en förståelse för att den totala energianvändningen i 

byggnader till och med kan komma att öka under en period, trots omfattande 

effektiviseringsåtgärder.  

 

Artikel 4 En nationell strategi för byggnadsrenovering 

Det finns en mycket stor potential för effektivisering i befintliga byggnader, men det 

finns också många hinder för att den ska realiseras. Sveriges Byggindustrier och 

Installatörsföretagen är därför positiva till att det finns en nationell renoveringsstrategi 

som regelbundet revideras.  

 

En sådan strategi kommer dock alltid att förbli tandlös så länge ingen myndighet eller 

politisk institution vågar ta i frågan om den reglerade hyressättningen, som är det största 

hindret för fastighetsägare att kunna genomföra renoveringar. Med reglerad hyra 

försvåras de investeringar i befintliga (och nya) byggnader som Sverige så desperat 

behöver. Som vi ser det är den reglerade hyran i befintliga bostäder grunden till under-

investeringarna i det befintliga beståndet och den i särklass viktigaste frågan att lösa. 

Utan en avsevärt friare hyressättning krävs mängder av andra, mer kostsamma åtgärder 

för att få fart på energirenoveringarna. 

 

I debatten hör vi ibland att byggreglerna borde skärpas för att driva på energi-

renoveringarna av befintliga hus. Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen anser 

att detta är fel väg att gå. Lagkrav på omfattande energieffektivisering vid renovering 

riskerar att leda till att hela renoveringen skjuts på framtiden pga de högre investerings-

kostnaderna som kommer av tuffa energikrav. På det sättet blir det bästa det godas fiende. 
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Lagkrav på att nå en viss energiprestanda är effektivt vid nybyggnation men för befintliga 

byggnader behövs andra styrmedel.  

 

Vi är emot investeringsstöd för energirenoveringar, och anser inte att EU bör 

finansiera detta via olika fonder. Stöd skapar en ryckig och osäker marknad, trissar upp 

priser på material och arbete samt lockar till sig oseriösa aktörer. Ekonomiska incitament 

bör sättas in så långt ifrån själva investeringen som möjligt, t.ex. i form av ett visst 

riskavlyft för aktörer som lånar ut pengar till fastighetsägare för renoveringar. 

 

För att öka investeringsviljan i energirenoveringar har Sveriges Byggindustrier och 

Installatörsföretagen i många olika sammanhang framfört förslaget att fastighetsavgiften 

bör kopplas till byggnadens energiprestanda på så sätt att en byggnad med låg energi-

användning får en lägre fastighetsavgift än en byggnad med hög energianvändning (en 

typ av bonus-malus-system för byggnader). Differentierad avgift gäller t.ex. redan för 

skatten på fordon så det borde vara fullt möjlig att införa även för hus.  

 

En annan åtgärd som skulle öka investeringarna i energirenoveringar är att ta bort energi-

bolagens möjlighet att ha fasta delar i energitarifferna. Hög andel fast avgift och låg 

kostnad per använd kilowattimme minskar fastighetsägarens incitament att energi-

effektivisera eftersom varje sparad kilowattimme då får mycket liten effekt på driftnettot. 

Energileverantörernas komplicerade taxesystem leder till också ofta till svårigheter i att 

definiera värdet av en sparad kilowattimme då detta varierar över året och mellan 

leverantörerna. Vidare försvårar osäkerheten om framtida energipris och tariffmodeller 

fastighetsägarnas beslut och finansiering av energirenoveringar.  

 

Artikel 6 Statliga myndigheters inköp 

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen vill understryka vikten av att de krav 

som ställs vid offentlig upphandling följs upp noga, enligt förutbestämda kriterier, och att 

det finns sanktioner för entreprenörer/leverantörer som inte uppfyller kraven.  

 

För upphandling av energieffektiva byggnader anser vi att branschstandarden Sveby ska 

användas för att verifiera byggnadens energiprestanda. Vi anser även att Boverkets 

byggregler bör hänvisa till Sveby när det gäller hur byggnaders energiprestanda ska 

verifieras. 

 

Artikel 7 Kvotpliktsystem och alternativa styrmedel för energieffektivitet 

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen anser att Sverige inte bör införa s.k. 

vita certifikat. Vi har tidigare lämnat detaljerade synpunkter på artikel 7 och räknar med 

att dessa synpunkter tas om hand av RK i det fortsatta arbetet. Vi är också negativa till att 

det införs andra styrmedel som tvingar fram en marknad för energitjänster/EPC. Vi anser 

att denna marknad bör få växa fram på egna meriter, dvs. att det ska vara upp till 

fastighetsägaren att bedöma om de vill investera i t.ex. byggnadstekniska åtgärder, nya 

styrsystem eller konsulttjänster för att åstadkomma en energieffektivisering. Typ av 

åtgärd ska inte regleras av staten.  

 

Artikel 8 Krav på energikartläggning i stora företag 

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen är kritiska till EU-kravet på energi-

kartläggning i stora företag och till lagen om energikartläggning (EKL) av följande skäl:  

 Lagen är illa anpassad för företag med icke-stationär verksamhet, såsom bygg-, 

anläggnings- och installationsverksamhet.  

 Det är fortfarande, trots att lagen trätt ikraft, oklart hur lagen ska tillämpas på bygg- 

och installationsföretag. 
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 Lagen riskerar att leda till omfattande mätningar som inte är till konkret nytta 

eftersom man inte kan dra lärdomar av dem på grund av att verksamheten ständigt 

förändras. 

 För företag med kontor överlappar kravet på energikartläggning kravet på energi-

deklaration men intervallen skiljer sig åt på ett sätt som skapar dubbelarbete.  

 Det finns förvirrande skillnader i definitioner och även visst överlapp mellan EKL 

och de nya kraven på hållbarhetsredovisning1, vilket kommer att leda till 

dubbelarbete för de företag som berörs. 

 Gränsdragningen för stora företag riskerar att introducera en tröskeleffekt där företag 

väljer att hålla antalet anställda precis under 250. Vi har idag flera medlemsföretag 

som ligger runt 250 anställda och eftersom tillämpningen av EKL i byggbranschen 

riskerar att bli extra krånglig är denna risk reell. 

 

Beroende på hur kraven i slutändan kommer att ställas riskerar lagen om energikart-

läggning att leda till omfattande mätningar i bygg- och installationsföretag men där 

företagen inte kan dra lärdomar av mätningarna eftersom verksamheten varierar avsevärt 

över tid. Ena året kanske företaget bygger ett radhusområde och nästa en järnvägstunnel. 

Hur ska då mätdata kunna ligga till grund för investeringsbeslut? Vi har en konstruktiv 

dialog med Energimyndigheten om hur vi kan utforma en kartläggningsmetodik som kan 

leda till verklig energieffektivisering, men vi kan konstatera att direktivets krav är illa 

anpassat för byggsektorn och ett exempel på missriktad detaljstyrning. Det hade varit 

bättre att i dialog med byggsektorn identifiera generellt stora energianvändningsposter 

branschen och ta fram metoder för att minska dem. 

 

Två konkreta förslag som kommit fram i dialogen med Energimyndigheten om EKL är att 

det skulle behövas en energimärkning av byggbodar och att det behöver regleras att bolag 

som levererar energi till entreprenörer eller byggherrar måste specificera på fakturan hur 

mycket energi och vilka energislag man debiterar för. Detta sker inte alltid idag utan det 

förekommer samlingsfakturor från kommunala bolag till byggföretag för t.ex. ”service” 

där t.ex. energi, vatten och sophämtning ingår.  

 

Artikel 9-11 IMD 

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen är starkt kritiska till direktivets krav på 

energimätning och debitering (IMD) i byggnader. Svensk byggtradition, våra klimat-

förutsättningar och våra nationella byggregler har genom historien påverkat byggandet så 

att byggnader i Sverige generellt har ett välisolerat byggnadsskal för att hålla värmen kvar 

i husen. Vi har ingen tradition att isolera mellanväggar för att kunna hålla individuella 

temperaturer i våra bostäder. Våra hyresbostäder upplåts alltid med varmhyra. Genom väl 

dimensionerade och injusterade centrala värmesystem upprätthålls lämplig inomhus-

temperatur. De flesta svenska flerbostadshus är idag anslutna till fjärrvärme där fastig-

hetens energianvändning redan mäts på timnivå och där alltså fastighetsägaren, vilken är 

den relevanta aktören för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, således redan har 

information om sin energianvändning.  

 

Införande av individuell mätning och debitering av värme (dvs. att hyresgästen får betala 

för värmen) är direkt kontraproduktivt eftersom det introducerar ett s.k. delat incitament 

(split incentive) genom att fastighetsägarens incitament för att minska byggnadens energi-

användning försvinner när fakturan kan skickas vidare till hyresgästen. Detta riskerar att 

stoppa energirenoveringarna helt. Att introducera ett delat incitament står i direkt strid 

mot artikel 19 i direktivet som ställer krav på medlemsländerna att utvärdera och minska 

delade incitament.  

                                                      
1 Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 
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I värsta fall kan IMD leda till ökad energianvändning om lägenhetsinnehavaren väljer att 

öka temperaturen i bostaden och ta kostnaden för detta. Att lägenhetsinnehavarna reglerar 

sin värme separat leder också till ökade systemförluster i huset. 

 

Vi har framfört vår kritik i många sammanhang och nu verkar det som om Boverket har 

landat i att Sverige kan använda direktivets skrivning om kostnadseffektivitet för att inte 

behöva tillämpa kravet i praktiken. Om Sverige inte får tillämpa denna tolkning av 

direktivet så innebär kravet på IMD bland annat att verkliga energieffektiviserings-

åtgärder i klimatskal och installationer kommer att få stå åt sidan i förmån för installation 

av mätare. IMD innebär också en ökad administrativ börda som drabbar mindre 

fastighetsägare och bostadsrättsföreningar särskilt hårt. De enda som skulle tjäna på IMD 

är leverantörer och installatörer av mätutrustning. Om det införs krav på mätning och 

debitering av varmvatten vid ombyggnation så kommer de kostnader och krångel som 

detta medför att leda till att hela renoveringar skjuts upp och/eller att andra energi-

effektiviseringsåtgärder inte genomförs. 

 

Vi anser sammanfattningsvis att de upp till 25 miljarder kronor som individuell mätning 

och debitering skulle kosta, enligt Fastighetsägarnas beräkningar, kan användas mycket 

bättre och till åtgärder som ger verklig energieffektivisering. 

 

Artikel 20 finansiering 

Vi är emot investeringsstöd för energirenoveringar, och anser inte att EU bör 

finansiera detta via olika fonder. Stöd skapar en ryckig och osäker marknad, trissar upp 

priser på material och arbete samt lockar till sig oseriösa aktörer. Ekonomiska incitament 

bör sättas in så långt ifrån själva investeringen som möjligt, t.ex. i form av ett visst 

riskavlyft för aktörer som lånar ut pengar till fastighetsägare för renoveringar. 

EPBD 

När det gäller Direktivet om byggnaders energiprestanda kan vi konstatera att vi ännu inte 

har någon definition av nära nollenergibyggnad i Sverige, när det återstår tre respektive 

fem år tills kraven ska tillämpas för offentliga respektive övriga byggnader. Detta är 

anmärkningsvärt och kommer att försvåra för sektorn att kunna leverera byggnader som 

uppfyller kraven. Den försenade fastställandet av definitionen gör dock att det är för tidigt 

att utvärdera och revidera den delen av direktivet.  

 

Mot bakgrund av den information vi fått hittills och det förslag till definition som har 

remitterats är vi dock djupt bekymrade över förslagets dåliga verklighetsförankring. Vår 

bild är att Boverket har fokuserat på att uppfylla direktivet och inte på att vi ska få vettiga 

energikrav i Boverkets byggregler. De föreslagna kravnivåerna kan enbart uppnås 

under extremt gynnsamma förhållanden (liten formfaktor, tillförd solenergi och 

inga garage i byggnaden), vilket begränsar vad som faktiskt kan byggas oaktat 

kostnaderna. Även med alla gynnsamma faktorer på plats leder förslaget till ökade 

byggkostnader. Detta kan inte vara önskvärt i Sverige idag med en skenande 

bostadsbrist. 

 

Oavsett vilken nivå NNE-kraven kommer att landa på anser vi att det är 

grundläggande att alla krav som ställs på byggnader följs upp på ett entydigt och 

förutsebart sätt och att det finns sanktioner för dem som inte uppfyller kraven.  

Så fungerar det inte idag på grund av att kommunerna inte har resurser för, eller i alla fall 

inte prioriterar, tillsyn av byggreglerna. Om kraven skräps ytterligare blir det än viktigare 

att de följs upp, för att inte gynna oseriösa aktörer. Vi förespråkar att energikrav ska följas 
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upp och verifieras med branschstandarden Svebys metodik och att detta bör skrivas in i 

Boverkets byggregler (BBR).  

 

Vi anser att SE bör driva linjen att byggnaders energiprestanda ska verifieras under 

driften även i övriga medlemsländer. Boverkets studier av energideklarationsregistret har 

visat att de energikrav som ställs i BBR inte uppfylls i alla nya byggnader. 

Uppföljning/verifiering av krav och sanktioner om kraven inte uppfylls är därför, som vi 

ser det, en viktigare energieffektiviseringsåtgärd än att skärpa kraven ytterligare. 

RES 

Våra synpunkter rör främst artikel 13 om Administrativa förfaranden, regler och normer.  

 

Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen är kritiska till att EU vill detalj-

reglera hur medlemsländerna ska ställa energikrav i byggreglerna. Byggregler är en 

nationell kompetens och olika länder har olika förutsättningar, byggtraditioner och 

nationella regler vad gäller andra tekniska krav på byggnader. Detta gör att det blir 

krockar mellan EU-krav och nationella krav, där olika krav blir oförenliga eller motverkar 

varandra. Detta leder till högre byggkostnader, vilket i slutändan drabbar dem som 

behöver en lokal eller en bostad och bromsar upp hela samhällsekonomin. Detta är extra 

problematiskt i ett läge där Sverige har en mycket hög takt i befolkningsökningen ovanpå 

en redan stor bostadsbrist. Vi har inte råd att krångla till byggandet ännu mer. Det måste 

vara enkelt och lönsamt att bygga energieffektiva byggnader, annars kommer det inte att 

hända. 

 

Ett exempel på klåfingrigheten är att direktivet ställer krav på att byggreglerna ska styra 

mot ökad andel förnybar energi. Vi är mycket positiva till ökad användning av förnybar 

energi i Sverige, men krav i byggreglerna är fel väg att gå och kan försvåra att vi når 

andra mål. För att nå energieffektiviseringsmålet behöver Sverige långsiktigt stabila 

byggregler som är så teknikneutrala som möjligt och som styr mot energieffektiva 

byggnader oavsett varifrån den tillförda energin kommer, enligt Kyotopyramidens 

modell. Detta eftersom byggnaderna med sina klimatskal ska stå i kanske 100 år medan 

energitillförselsystemen kommer att förnyas flera gånger under denna tid. Dessutom har 

varken byggherren eller entreprenörerna rådighet över tillförselsystemet och vilka avtal 

om energitillförsel som ägaren och brukarna av byggnaden kommer att sluta i framtiden. 

Hur ska ett krav på förnybar energi kunna verifieras över tid och kopplas till byggreglerna 

som ju är bindande för byggherren, inte för brukarna. Det går helt enkelt inte. Och det kan 

ju inte vara EU:s intention att medlemsländerna ska införa regler som inte kan kopplas till 

ansvar och sanktioner. Det måste därför vara andra styrmedel än byggreglerna som styr 

mot en ökad andel förnybar energi i systemet.  

 

Ett område inom vilket vi anser att Sverige borde främja förnybar energi men idag inte 

gör så är solenergi. Det finns idag en flora av olika stöd (elcertifikat, skattereduktion, 

investeringsstöd, ROT-avdrag) för solel men såvitt vi vet enbart ROT-avdrag för 

solvärme. Detta snedvrider konkurrensen mellan de olika förnybara energislag som kan 

integreras i byggnader. Vi har inget konkret förslag till hur solvärme bör främjas men 

anser generellt att villkoren för solel och solvärme bör likna varandra så mycket som 

möjligt.   

 

Det står i punkt 6 i artikel 13 att ”Medlemsstaterna ska i sina byggregler och byggnormer 

främja användningen av värme- och kylsystem som drivs med energi från förnybara 

energikällor och system som ger betydande sänkningar av energianvändningen. För att 

öka användningen av sådana system och sådan utrustning ska medlemsstaterna använda 

energi- eller miljömärkning eller andra lämpliga certifikat eller standarder utvecklade 
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nationellt eller på gemenskapsnivå, där sådana finns.” Vi instämmer i att allt detta bör 

främjas, men det är inte byggreglerna som ska styra utvecklingen av olika tekniska 

installationer, utan i krav på just installationerna. Byggreglerna ska slå fast en 

maximal energianvändning (men inte hur denna ska nås), medan krav på värmesystemen 

kan stipulera till exempel att de inte får drivas med fossila bränslen. Så den här frågan 

borde snarare hanteras i Ekodesigndirektivet än i byggreglerna, anser vi.  

I Sverige används redan en flora av olika certifierings- och märkningssystem för 

byggnader på marknadsmässiga/kommersiella grunder, så den delen finns det ingen 

anledning att reglera i direktiv, anser vi. Tvärtom anser vi, som ett generellt medskick, att 

det är olyckligt att KOM vill ta fram egna certifieringssystem/indikatorer för byggnader 

(t.ex. PEF) när det redan finns flera fungerande system på marknaden, t.ex. EPD, LEED, 

BREEAM och det svenska Miljöbyggnad. 

 

 

Frågor med anledning av ovanstående kan ställas till Sveriges Byggindustriers energi- och 

miljöchef Maria Brogren på 0761-360910 eller maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se, 

eller Installatörsföretagens branschutvecklare Magnus Everitt på 0709-62 7526 eller 

magnus.everitt@vvsforetagen.se. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

  

Maria Brogren   Magnus Everitt 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER   INSTALLATÖRSFÖRETAGEN 
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