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Remissvar - Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets
bestämmelser om nationella energisparkrav

Isoleringsfirmornas Förening önskar lämna remissvar på promemorian Genomförande av
energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden
2021 - 2030.

Isoleringsfirmornas Förenings synpunkter

Vi har med besvikelse läst departementets förslag på hur Sverige ska genomföra
bestämmelserna i energieffektiviseringsdirektivet. Förslaget innebär inte ett säkerställande
av konkreta genomförda åtgärder utan beskriver i stället hur energiskatter bedöms påverka
aktörer på marknaden mot minskad användning av energi. Av de styrmedel som Sverige har
idag med avseende på 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 promemorian står att:

“Kombinationen av ekonomiska styrmedel och kompletterande och riktade
informationsinsatser samt investeringsstöd bedöms ha goda förutsättningar för att en
kostnadseffektiv energieffektivisering ska uppnås. Energi- och koldioxidskatterna gör
användningen av energi dyrare och skapar därmed incitament för energianvändare att vidta
energibesparande åtgärder för att minska/effektivisera sin energianvändning.”
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Detta stämmer inte! Potentialen i Sverige överstiger vida de åtgärder som genomförs.
Åtgärder 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 bort enligt IEA, om vi inte sätter kraft bakom politiken.
Värst är läget inom byggnadssektorn där hela 80 % av lönsamma åtgärder bedöms att inte
bli genomförda.

Ska vi då i Sverige fortsätta med samma politik och samma åtgärder som tidigare? Vår
bedömning är att nya styrmedel som innebär konkret energieffektivisering måste införas.
Sverige står inför en enorm utmaning att uppfylla Riksdagens klimat och
energiintensitetsmål och då måste rejäla styrmedel införas. 1 två korta stycken i
promemorian avfärdas det styrmedel som har chansen att ta Sverige till en position där vi
inte hamnar efter andra länder i vår omgivning, nämligen kvotpliktssystemet eller vita
certifikat.

Ett argument, som antyds, är att den utredning som beskriver ett förslag hur vita certifikat
skulle kunna införas i Sverige, nu är på remiss och svarstiden på den är till den 20 november,
dvs efter svarstiden på promemorian. MEN utredningen fanns klar redan i oktober 2018 och
kunde skickats på remiss betydligt tidigare. Vi misstänker att den sena remissen speglar
ambitionsnivån i svensk energieffektiviseringspolitik!

Promemorian menar även att den av utredningen föreslagna utformningen på ett
kvotpliktssystem inte har tagit utgångspunkt i energieffektiviseringsdirektivets
bestämmelser om kvotpliktssystem, men drar inga slutsatser av detta. Påverkar det Sveriges
möjligheter att använda beskrivet kvotpliktssystem för att uppfylla artikel 7? Vi har tagit upp
frågan med en internationell expert på kvotpliktssystem för energieffektiviseringen och fått
svaret att något sådant hinder inte föreligger.

Energieffektivisering är den enskilt viktigaste åtgärden 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 energieffektivisering. Men
för att detta ska ske behövs en marknad som utmanar på hemmaplan. Då måste
energieffektiviseringstakten öka jämfört med idag och då krävs andra styrmedel än de som
föreslås i promemorian.
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Syftet med promemorian är att visa hur Sverige kan uppfylla art 7 i
energieffektiviseringsdirektivet. Vi anser emellertid att Sveriges energieffektiviseringspolitik
måste ha Sveriges bästa som utgångspunkt och ha syftet att realisera den lönsamma
potential som finns i landet. Det finns inget som hindrar ett medlemsiand att gå längre än
direktivets krav om det är samhällsekonomiskt. Vi menar att det borde analyserats och varit
utgångspunkten för Sveriges svar.

Om Isoleringsfirmornas Förening

lsoleringsfirmornas Förening representerar cirka 100 medlemsföretag med runt 2000
anställda. Företagen omsätter cirka 2 miljarder kronor. Isoleringsfirmornas Förening är
branschorganisation för företag verksamma inom teknisk isolering.

Våra gemensamma resurser läggs på information, opinion och på utvecklingsprojekt inom
branschen. Vi driver även IF-skolan som leder och utvecklar utbildningar specifikt för vårt
unika hantverk.
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