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Generella synpunkter
Svensk Ventilation är positiv till alla ansträngningar som görs för att nå målet 2020 men det kan finnas en risk med för
mycket detaljstyrning. Detaljreglering hade förmodligen kunnat undvikas om det fanns ett bindande mal.
Minskning av absolut energianvändning är nödvändigt och vi anser att det viktigaste är att energieffektiviseringen nu
pa allvar kommer igang, vilket det i dagsläget inte har gjort i den utsträckning som är önskvärd.

Energieffektivisering i den offentliga sektorn(Artikel 4—5, 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG 1 KORTHET

— Krav på årlig energieffektiviserande renovering av 3 % (golvyta) av offentligt ögda byggnader >250 m2 till minimikrav på

energiprestanda

— Offentliga organ bör anta energieffektivitetspian och införa energiledningssystem

— Offentliga organ ska endast köpa produkter, tjöns ter och byggnader med hög energiprestanda (en!. Bitago Il!)
— Ta bort hinder för energieffektivisering i nationell lagstiftning och praxis om offentlig upphandling samt ekonomisk styrning
och redovisning

Synpunkter till energieffektivisering i den offentliga sektorn
Inledande vill vi förtydliga att när vi talar om energieffektivisering sa avser vi lönsamma åtgärder i den meningen att
kostnaderna för åtgärder tjänas in genom sparade kostnader för energi och, i vissa fall, med tillägg för de ekonomiska
fördelar som atgärden kan ha i andra avseende sasom ökad produktivitet, minskade arbetsmiljöproblem e.d.

Vi är positiva till krav på årlig energieffektiviserande renovering för offentliga sektorn, men anser att det inte
räcker utan incitament behövs för ökad spridning av energieffektivisenngstekniken och de energieffektiva
system lösningama.

Vi kan konstatera att reglerande styrmedel behövs, för i detta fall räcker det inte med att fortsätta med kommunikativa
styrmedel. Vi vet att de offentliga byggnaderna endast utgör en liten del av fastighetsbestandet i EU vilket gör att man
bör överväga och fundera på hur man far igång energieffektivisenngen av privata byggnader.

Svensk Ventilations medlemmar ligger i framkant och är också världsledande när det gäller energieffektiv ventilation
för hälsosamma byggnader. När energieffektiviseringen kommer igang pa allvar är det för var svenska
ventilationsindustn en möjlighet att ytterliggare utveckla nya produkter och systemlösningar som ökar svensk export.
Detta ser vi som en möjlighet att skapa nya jobb inom tillverkningsindustnn och i byggsektorn.

Avslutningsvis
Vi anser att delar i det framlagda direktivet är ett bra försök att sätta EU:s ekonomier i en bättre position vad gäller
resursanvändning och att Europa därmed ocksa har möjlighet att halla jämna steg med de snabbväxande nya
ekonomierna runt om i världen. Det är viktigt att vi skapar kompetens inom de viktiga framtidsindustriella områdena för
effektivisering och förnybar energi. Vi ser detta som en möjlighet som leder till att det äntligen börjas
energieffektiviseras pa riktigt.
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