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Synpunkter på revidering av Energieffektiviseringsdirektivet och 
direktivet om byggnaders energiprestanda  
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. 
Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och 
konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer 
och omsätter ca 15 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision 
är ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. 
  

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) 
• Svensk Ventilation anser att det är bra med ett nytt mål till 2030, men vi 

skulle även vilja se ett långsiktigt mål till 2050. Många investeringar har 
längre livslängd än till 2030. Styrmedel som har 2030 som mål kommer 
att inte att premiera långsiktiga åtgärder. 

• Vi vill varna för att utvidga begreppet byggnads energiprestanda till att 
innefatta även köpt förnybar energi (inte bara småskalig förnybar energi 
på tomten). Detta skulle betyda att sämre byggnader och system kan 
byggas om förnybar energi används. 

• Svensk Ventilation anser att införande av IMD för termisk energi riskerar 
att minska incitament för fastighetsägare att genomföra tekniska 
åtgärder för energieffektivisering av byggnader, som vanligen medför 
större energibesparing än vad beteendeförändringar kan ge.  

• I förslaget anges att primärenergifaktorn för el (default-värdet) bör ändras 
från dagens 2,5 till 2. Detta kommer att ha stora konsekvenser för de svenska 
byggreglerna. Synpunkten rör egentligen inte EED utan hur de påverkar de 
svenska NNE-kraven i BBR. 
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Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 
• En generell synpunkt är att använd effekt (el och värme) bör få en större plats 

i direktivet. Till exempel skulle effekt (och hur använd effekt kan reduceras) 
kunna tas med som en punkt i energideklarationerna.  

• Det är även viktigt att medlemsstaterna även fortsättningsvis kan välja mellan 
faktisk och beräknad energi när energiprestandan i en byggnad ska fastställas 

 

 
Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 
Britta Permats e-post britta. permats@svenskventilation.se, tel. 08 - 762 75 53 
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