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REMISSVAR: GENOMFÖRANDE AV 

ENERGIEFFEKTIVISERINGSDIREKTIVETS 

BESTÄMMELSER OM NATIONELLA 

ENERGISPARKRAV FÖR PERIODEN 2021-2030 

I2019/00931/E 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian 

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav 

för perioden 2021-2030, I2019/00931/E. 

 

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av nära 650 000 medlemmar 

och 4000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten 

går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och 

vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

 

HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt energi- och klimatarbete i 

bostadssektorn.  

 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Magnus Ulaner, miljöchef, HSB Riksförbund, 

magnus.ulaner@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Anders Lago 

Förbundsordförande 

HSB Riksförbund 
  

mailto:magnus.ulaner@hsb.se


 

  2 (3) 

 

 

 

Sammanfattning 

 

HSB tillstyrker utredningens förslag om att inte tillämpa någon av de flexibiliteter som ges i 

direktivet vid bestämning av energisparkravets storlek. 

HSB tillstyrker även utredningens förslag att uppnå sparkravet genom tillämpning av andra 

styrmedel än kvotpliktssystem. 

HSB avstyrker förslaget om att det för sektorn bostäder och service endast redovisas besparing 

av el. 

HSB delar inte bedömningen att inga nya eller förändrade styrmedel behövs för att genomföra 

direktivets bestämmelser. 

HSBs synpunkter på promemorians förslag 

 

Styrmedel för energieffektivisering 

Att den svenska politiken för energieffektivisering baseras på de principer som anges i avsnitt 

2.2 anser HSB på det stora hela vara en bra grund att stå på och som har möjlighet att skapa 

långsiktiga förutsättningar för marknaden att agera utifrån. 

Energiskatter som styrmedel anser HSB vara en bra bas i styrningen och viktigt är här också 

principen att de indexeras upp. Vad gäller el anser HSB dock att en översyn av de olika 

styrmedlen som ska stimulera till ökad eleffektivisering behöver ses över och samordnas så att 

de samverkar med varandra och inte motverkar. Mer om detta under rubriken ”Beräknad effekt 

av styrmedel för energieffektivisering”. 

HSB delar bedömningen att inte införa ett kvotpliktsystem, då ett sådant system, speciellt om 

kvotplikten hamnar hos leverantörer av energi i allmänhet och leverantörer av el i synnerhet, har 

begränsningar i form av rådighet över investeringar samt att det ökar den administrativa bördan 

vilket i sin tur innebär att kostnaden för åtgärderna ökar. 

HSB anser att styrmedlen för ”Stöd till energieffektivsering i små och medelstora företag” för 

energikartläggningar och fördjupade analyser är teoretiskt vara bra styrmedel men den 

administrativa bördan för ansöknings- och inrapporteringsprocess är så pass stor i förhållande 

till stödens storlek att få mindre företag anser det värt mödan för att få stöd. Detta avspeglas 

också i Energimyndighetens avrapportering om utbetalning av dessa stöd. Vad gäller speciellt 

bostadsrättsföreningar och andra motsvarade typer av företag missgynnas dessa ytterligare då 

regelverket ställer krav på externa inkomster och dessutom får man mindre stöd för pengarna då 

momsen räknas in i stödsumman. 

HSB vill också lyfta fram styrmedelet ”Beställargrupper och nätverk”. HSB deltar i ett flertal 

sådana och anser att denna typ av styrmedel fungerar mycket bra och ser gärna en fortsatt och 

utökad stimuland av denna typ av grupperingar. 
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Beräknad effekt av styrmedel för energieffektivisering 

I avsnitt 3.4 i promemorian anges att redovisning sker enbart för besparing av el i sektorn 

bostäder och service. Den ena anledningen till detta är att oljeanvändningen är låg i denna sektor 

och här delar HSB helt utredningens uppfattning. Att möjligheten att komplettera med luft/luft-

värmepumpar i småhus är stor är likaså en uppfattning HSB delar men detta är till mycket stor 

del redan genomfört och bör inte tillföra så mycket ytterligare elenergibesparing. Den 

elbesparing som bör kunna komma från detta är genom naturlig effektivisering på grund av 

underhållsinvesteringar då nyare luft/luft-värmepumpar har bättre prestanda. Detta skall ju dock 

inte räknas med eftersom det inte är styrmedelsberoende. 

Man har slutligen angivit att tekniska inlåsningseffekter på grund av fjärrvärme minskar 

möjligheten att byta till andra uppvärmningskällor, exempelvis bergvärmepumpar. Denna 

uppfattning menar HSB är felaktig. Idag installeras stora mängder både berg- och 

frånluftvärmepumpar i exempelvis flerbostadshus, inte främst som ersättning men som 

komplement till fjärrvärme, för att det är lönsamt och för att det skapar en flexibilitet mellan 

fjärrvärmepris och elpris. Eftersom vi dessutom har styrmedel som stimulerar solceller och ett 

system med Energideklarationer där primärenergifaktorn (PEF) och omräkningsfaktorn för 

värmepumpar fortfarande gynnar värmepumpar i förhållande till fjärrvärme anser HSB att de 

samlade styrmedlen vad gäller el till viss del stimulerar till ökad elanvändning.  

HSB ser visserligen att det kommer att ske en viss minskning avseende elanvändning men att 

denna till stor del kommer att bero på naturlig effektivisering på grund av planerat/akut 

underhåll och man kommer då att få in effektivare teknik, beroende på teknikutveckling. Denna 

skall som nämndes tidigare inte räknas in i effektiviseringen enligt direktivet då denna skulle 

skett ändå. 

HSB ser också en ökning av installerad kyleffekt inom denna sektor, vilket sannolikt kommer 

att fortsätta. En inte oansenlig del av denna kylning kommer sannolikt komma från 

kompressorbaserade kylmaskiner. Även om det finns fjärrkyla i våra större städer kommer även 

detta innebära att elanvändningen ökar. 

HSB gör bedömningen att utredningen överskattat minskningen av el inom denna sektor till 

följd av befintliga styrmedels utformning och att en stor del av besparingar kommer att ske ändå 

och därmed inte skall räknas in i de nationella besparingarna. 

HSB föreslår därmed att man dels bör räkna med även besparingar inom fjärrvärme och dels att 

det sker en översyn av de befintliga styrmedlen så att de tydligare styr mot minskad 

elanvändning. 


