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Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus med 
konsekvensutredning 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 

distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 

energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta 

för alla.  

Vi tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerad remiss. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige anser att föreskriften (5§, p.3) bör kompletteras så att 
genomförda energieffektiviseringsåtgärder specificeras fördelat på respektive 
åtgärder, energibärare och påverkan på effektbehovet i syfte att underlätta 
bedömningen av om stödvillkoren är uppfyllda samt en uppföljning och 
utvärdering av stödet.  

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till 
energieffektivisering i flerbostadshus, BFS 2021:xx, med 
konsekvensutredning 

Övergripande anser vi att energikraven i stödförordningen blivit olyckligt 
formulerade eftersom stödet i stor utsträckning blivit tillförselorienterat och 
inriktats på att endast minska den köpta energin och inte heller tar sikte på 
åtgärder som leder till ett minskat effektbehov. Vi anser att det saknas motiv att 
lämna stöd till konvertering av uppvärmningssystem utan anser att stödet borde 
inriktats på åtgärder som minskar byggnadens faktiska energi- och effektbehov.  

Vi anser mot denna bakgrund att det är särskilt viktigt att följa upp i vilken grad 
stöd lämnas till investeringar i energiproduktionssystem eller åtgärder som 
medför att byggnadens installerade eleffektbehov ökar. Vi anser också att det är 
angeläget att föreskrifterna skapar förutsättningar för en uppföljning av 
energikraven i enlighet med inriktningen i regeringens skrivelse (skr. 2018/19:152) 
om byggnaders energiprestanda där det uttalas att ”byggreglerna på ett 
kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, dvs. icke-
fossilbränslebaserade uppvärmningssystem, långsiktigt energieffektiva byggnader 
med bra klimatskärm samt en effektiv elanvändning i uppvärmningen och att 
reglerna ska beakta effektutmaningen”. 
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§ 5: I punkten 3 anser vi att formuleringen bör ändras så att genomförda 
energieffektiviseringsåtgärder specificeras i syfte att underlätta en uppföljning 
och utvärdering av stödet och de villkor som anges i SFS 2021:664, bl.a. 11 §: 

 ”3. Intyg om vilkaen energieffektiviseringsåtgärder som genomförts, 
merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering och påverkan på 
effektbehov som beräknas ha uppnåtts fördelat på respektive åtgärder och 
energibärare. 

Vi anser även att tillämpningen av 11 § i stödförordningen bör preciseras genom 
att klargöra i föreskriften vad som avses med stöd inte får lämnas till en åtgärd 
som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme. Vi 
föreslår att föreskriften anger att inte mer än 50 procent av energin för 
uppvärmning får komma från en eldriven värmegenerator, exempelvis 
bergvärmepump, elpatron eller frånluftsvärmepump. 

Utkast till ansökningsformulär 

P. 7: Vi anser att uppräkningen av energibärare inte är uttömmande och att även 
”solceller” resp. ”solvärme” bör inkluderas i tabellen över beräknad förändring av 
byggnadens energianvändning. Detta i syfte att inkludera alla förändringar av 
energianvändningen från olika energibärare som berörs av stödberättigade 
energieffektiviserande åtgärder.  

P. 8, Uppgifter om åtgärden, Energiförsörjning/-omvandling: Vi anser att 
formuläret bör kompletteras för att även inhämta information ifall det sker byte 
av uppvärmningssystem i syfte att möjliggöra en uppföljning av om energikravet i 
stödförordningens 11§ är uppfyllt med att ange om någon av följande åtgärder 
planeras: ”Installation av frånluftsvärmepump, bergvärmepump, solceller, 
solvärme, annat” 
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