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Remissvar - Mindre aktörer i energilandskapet

Isoleringsfirmornas Förening önskar besvara remissen och lämnar nedan synpunkter på
utredningen Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)

Isoleringsfirmornas Förenings synpunkter

Energieffektivisering är den enskilt största åtgärden som måste genomföras för att klara
klimatutmaningen. Globalt måste investeringar i energieffektivisering fyrdubblas till 2040
enligt International Energy Agency (IEA). Sverige har tidigare varit ett föredöme inom
energieffektivisering men riskerar att halka efter om inte skarpa krav och efterfrågan finns
på hemmamarknaden. 2/3 av potentialen fram till 2035 riskerar att tappas bort menar IEA,
om inga förändringar görs. Vi är därför generellt positiva till betänkandets förslag om fler
och skarpare styrmedel för energieffektivisering och effektreducering.

Vi stödjer betänkandets syn på att det finns en risk för att kostnadseffektiva åtgärder inte
genomförs hos mindre aktörer. Vi tror även att samma risk finns hos större aktörer och hos
professionella beställare/upphandlare. Därför är det samhällsekonomiskt nödvändigt att
införa ytterligare styrmedel för att nå uppsatta energi- och klimatmål. De styrmedel som nu
finns inom området är inte tillräckliga för att potentialen för energi- och effekteffektivisering
ska realiseras.

Vi tillstyrker införandet av ett system med kvotplikt (vita certifikat) för minskad
effektbelastning genom investeringar i el-effektiviserande åtgärder. Vi anser att detta
styrmedel kompletterar de styrmedel som finns idag genom att det innefattar konkret
genomförda åtgärder. Befintliga styrmedel bidrar i de flesta fall till kunskapsuppbyggnad
och information, men inte säkert till genomförande av åtgärder. Dessa styrmedel har dock
banat väg så att vi nu kan införa vita certifikat på ett effektivt sätt.

Vi tillstyrker även ett särskilt energirotavdrag kopplat till det nuvarande systemet med
rotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett
avdrag på 50 procent.
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Vi anser dessutom att regeringen borde utreda möjligheten att införa ett system med
bonus-malus på fastighetsavgiften som premierar låg energianvändning och ger en högre
avgift vid hög energianvändning.

Vi tillstyrker förslaget om en ändring i förordningen om energideklaration för att styrmedlet
ska ge ökad information om kostnadseffektiva åtgärder. Energideklarationerna måste bli ett
bättre verktyg för landets fastighetsägare och lyftas från att ses som en belastning till att
vara just ett verktyg för att effektivisera driften.

Förslaget om att Energimyndigheten ska ta fram en plan för hur beteendeinsikter i ökad
omfattning kan tas tillvara och integreras i kommunikationsinsatser är bra, men vi menar att
det även måste ingå när styrmedel utformas. Här finns även andra myndigheter som berörs
som t.ex. Boverket, Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten.

Om Isoleringsfirmornas Förening

Isoleringsfirmornas 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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