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Svensk Ventilations remissvar på Infrastrukturdepartements
promemoria - Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets
bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 202 1—2030
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige.
Medlemmarna är tillverkare. installatörer. serviceföretag. fiterför säljare och konsulter.
Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10000 personer och omsätter cirka
IS miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och
energieff’ktivt inoinhiisklimat/ör alla.

Avsaknad av konkreta åtgärder

Förslaget innebär inte säkerställancle av konkreta genomförda åtgärder utan beskriver i
stället hur energiskatter bedöms påverka kto••rer på marknaden mot minskad
användning av energi. Av de styrmedel som Sverige har idag med avseende p
energieffektivisering är det väldigt få som innebär konkret genomförande av åtgärder.
Styrmedel som energideklarationer, energikartläggning i stora företag mm. handlar om
att ge aktörer mer information om sin energianvändning och om lönsamma åtgärder.
Det är bra. men vi vet att detta inte är tillräckligt för att aktörer på marknaden ska ta
beslut om genomförande. Människors beslutsfattande är mer komplicerat.
Beteendeekonomi måste föras in i utformning av styrmedel.

1 prolnemorian står att:

‘‘Konibliationen ai ekonomiska sivrinedel och kompletterande och riktade
m/orniationsmsatser saint investeriiig.sstöd bedö,iis ha goda /öiutsöttningaitir att en
kostnadseffekti’ energiejjäktii’iseriiig ska uppnås. Energi- och koldioxidskatterna gör
använditingen ni’ energi dyrare och skapar därmed oicitanientjör energiaiii’äiidare att
vidta enei’gibe.spaiwide (ltgärde)’/ör att ,ninska/efjekriiisera sin eneri’ianiändning.

Vi ser dagligen att detta inte stämmer. Potentialen i Sverige överstiger vida de åtgärder
som genomförs. Ätgärder genomförs inte trots lönsamhet och det är vare sig
resurseffektivt eller samhällsekonomiskt. Vi har under årtionden haft styrmedel likt de
som beskrivs ovan men ser att en stor del av potentialen är kvar. Så är även fallet i andra
länder. 2/3 av potentialen fram till 2035 riskerar att tappas enligt IEA. om vi inte sätter
kraft bakom politiken. Värst är läget inom byggnadssektorn da••r hela 50% av lönsamma
åtgärder bedöms att inte bli geioiforda.

Ska vi då i Sverige fortsätta med samma politik och samma åtgärder som tidigare? Vr
bedömning är att nya styrmedel som innebär konkret energieffektivisering måste
införas.
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Allmänt om energieffektivisering

Energieffektivisering är en av de viktigaste ätgärderna globalt för att klara klimatmålen.
Investeringar i effektivisering måste fördubblas till 2025, och sedan fördubblas igen till
2040. menar IEA (World Energy Outlook, 2018). Vi är övertygade om att Sverige och
svenska företag har en viktig roll att spela på den globala marknaden för
energielTektivisering. Men för att detta ska ske behö vs en hemmamarknad som utmanar.
Då måste energieffektiviseringstakten öka jämfört med idag och då krävs andra
styrmedel än de som föreslås i prone1norian.

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