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REMISSVAR: MINDRE AKTÖRER I 

ENERGILANDSKAPET 

I2019/00922/E 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet ”Mindre 

aktörer i energilandskapet – förslag med effekt”, I2019/00922/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 
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HSBs synpunkter på utredningen 

 

HSB delar utredningens bedömning att det behövs fler och tydligare styrmedel för minskad 

effektbelastning och för ökad energieffektivisering. 

Generellt bedömer HSB att olika typer av styrmedel för de mindre aktörerna bostadsrätts-

föreningar, små företag, små hyreshusägare och småhusägare, bör vara utformade så att det 

läggs så liten administrativ börda som möjligt på beställaren då detta tenderar att leda till att 

styrmedlet inte nyttjas, något vi exempelvis sett vad gäller stöd till energikartläggningar och 

fördjupade studier. Rena investeringsstöd och ROT-avdrag är exempel på enklare system. Även 

generella höjningar av energiskatter är ett administrativt enklare styrmedel som också har 

förutsättningar för acceptans om det tydliggörs att det handlar om skatteväxling. 

I samband med remittering av betänkandet ”Effektivare energianvändning” från utredningen om 

energisparlån, N2018/01263/BB, tillstyrkte HSB förslaget om att införa ett teknikneutralt 

energisparstöd som lämnas om åtgärderna medför en minskad energianvändning med minst 30 

procent och huvudsakligen baseras på åtgärder som minskar byggnadens värmeförluster genom 

åtgärder i ventilation och/eller klimatskärm.  

Kvotpliktssystem 

HSB ställer sig tveksam till utredningens huvudförslag om införande av ett kvotpliktsystem, så 

kallade vita certifikat. Elanvändningen i bostadssektorn är visserligen stor men fördelad på ett 

mycket stort antal mindre kunder. Risken finns att de minsta av dessa kunder kommer att få 

betala för kvotpliktsinvesteringar hos de största användarna inom denna kategori genom höjda 

elkostnader, om än relativt små, utan att ha möjlighet att tillgängliggöra sig eleffektivisering. 

HSB ser även en svårhanterad och därmed dyr administration och verifiering av besparingar 

inom gruppen mindre aktörer. Möjligen skulle ett kvotpliktsystem kunna passa aktörerna 

medelstora företag men främst gruppen stora företag.  

Eftersom elanvändningen normalt i en bostadsrättsförening är relativt liten i förhållande till den 

totala energianvändningen, då merparten har fjärrvärme, och en stor del av elanvändningen är 

hushållsel och inte fastighetsel blir ett system med kvotplikt relativt trubbigt. En stor del av 

eleffektiviseringen som sker idag sker på grund av planerat och/eller akut underhåll genom att 

man då investerar mer eleffektiv teknik, exempelvis LED-belysning, på grund av 

teknikutvecklingen. HSBs bedömning är att det på det stora hela kommer att fortsätta på detta 

sätt och är då inget man kommer åt med denna typ av styrmedel men väl med andra. 

HSB avstyrker förslaget om ett system med auktioner. Detta typ av system medför stora 

administrativa kostnader i förhållande till storleken på elanvändningen eller den potentiella 

besparingen hos mindre aktörer. 

HSB tillstyrker förslaget om införande av ett särskilt energi-rotavdrag. Samtidigt konstaterar vi 

att bostadsrättsföreningar inte kan ta del av ROT-avdrag. 

Investeringsstöd för energilagring och solel 

HSB tillstyrker förslagen till investeringsstöd för energilagring och solel. Energilagring 

bedöms ha ett stort behov av stöd då tekniken marknadsmässigt är i en tidig fas. Det är 

samtidigt av stor vikt att det finns en tydlig process för att löpande utvärdera stödets funktion 
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för långsiktiga marknadsförutsättningar. Idag görs få investeringar i energilager eftersom 

återbetalningstiderna är längre än livslängden på batterierna.  

 

HSB tillstyrker också förslaget att fler aktörer blir stödberättigade för energilager och att lagret 

inte behöver vara kopplat till egenproducerad energi. Ett normalstort energilager bedöms 

komma ha en effekt på 100 kW och kapacitet på 120 till 180 kWh. Kostnaden för denna 

kapacitet är idag är ca 1 miljon kr. Större anläggningar är mer kostnadseffektiva än mindre 

vilket gör att en stödnivå på 50 procent för företag och bostadsrättsföreningar är lämpligt. Detta 

samtidigt som storleken på stödet bör höjas från utredningens förslag på 150 000 kr till 500 000 

kr för att ge avsett stöd för en normalstor anläggning.  

 

HSB delar utredningens syn att det behövs en ordnad utfasning av investeringsstödet för 

solceller. HSB ser dock att den kvarvarande perioden för stödet är så kort att det råd, som 

utredningen föreslår ska inrättas, inte skulle få stor effekt. Energimyndigheten bör istället i 

samråd med Svensk Solenergi får i uppdrag att ta fram en plan för utfasningen av stödet. Det 

skapar bra förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av solel utan tvära kast.  

 

Harmonisering av definitionen mikroproducent 

HSB tillstyrker förslaget om harmonisering av definitionen mikroproducent i ellagen och 

inkomstskattelagen så att övre gränsen för de båda är en säkring om 100 ampere. De olika 

definitionerna skapar idag en viss förvirring på marknaden. 

Förändring i förordningen om energideklarationer 

HSB avstyrker förslaget om förändring i förordningen om energideklarationer, inte för att 

större tydlighet inte behövs utan snarare då utförarna av energideklarationer bedöms sakna de 

erforderliga kompetens som skulle behöva för mer kvalificerade bedömningar samt att detta 

skulle öka kostnaden för energideklarationer utan att tillföra större nytta. HSB ser dock att en 

översyn av systemet med energideklarationer för bättre vägledning behöver göras. Principen 

med normalisering av energianvändning och vattenanvändning skapar också förvirring hos 

mottagaren vilket till viss del leder till en obeslutsamhet och därmed inte en minskning av 

energigapet. Här kan förtydliganden behövas. 

HSB föreslår också en översyn av reglerna kring energikartläggningsstöd och stöd för 

fördjupade utredningar där bostadsrättsföreningar idag missgynnas dubbelt, dels genom att det 

krävs en extern intäkt på 30 000 kr årligen och dels genom att man i praktiken får mindre stöd 

för pengarna eftersom momsen generellt inte är avdragsgill om bostadsrättsföreningen inte har 

momsbelagda intäkter från exempelvis lokaler. 

Beställargrupper och nätverk 

HSB är också generellt positiv till olika typer av beställargrupper och nätverk och ser gärna att 

denna typ av grupperingar stimuleras och utvecklas. 
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Laddinfrastruktur 

HSB tillstyrker genomförandet av EU-reglerna om laddinfrastruktur i den nationella 

lagstiftningen genom att ställa krav på förberedelse för laddpunkter. Se HSBs remissvar 

I2019/01695/E, Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon 

HSB avstyrker utredningens förslag på att krav utökas till ett visst antal laddpunkter. 

Utbyggnationen av laddplatserna anser HSB bör vara efterfrågedriven och här finns ju 

stimulanser både i form av stöd för elbilar och laddhybrider (klimatbonus) samt för 

laddplatserna via förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för 

elfordon. 

 

 


