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Remissvar avseende PM 2022:10 – Näringslivets klimatomställning 

EEF anseratt energieffektiviseringens roll i klimatarbetet inte är belyst i tillräcklig omfattning. 
På global nivå är energieffektivisering en förutsättning för att klimatmål ska kunna nås. I 
Sverige är situationen annorlunda då vi har en stor andel fossilfritt i vårt energisystem. Men 
även här kommer det vara svårt, och dyrt, att nå våra mål utan en effektiv användning av 
energi. All energi, även fosslifri, måste användas effektivt för att ”energipusslet” ska gå ihop. 
Om vi enbart fokuserar på CO2-utsläpp finns risken att energieffektivisering av ”grön” energi 
inte prioriteras. Detta märks i rapporten. 

EEF anseratt föreslagna styrmedel är helt otillräckliga för att realisera den potential som finns 
att energieffektivisera. Energieffektivisering av el leder dessutom till ett minskat effektbehov 
och lägre risk för kapacitetsproblem i nätet. Energieffektivisering möjliggör en ökad 
elektrifiering i andra sektorer. 

EEF anser att ett långsiktigt styrmedel för energieffektivisering ska införas. Ryckigheten med 
bidrag (som föreslås i rapporten) är inte att föredra mer än för specifika insatser. Vita 
certifikat, som nu utreds, kan vara just ett sådant styrmedel som Sverige behöver. Här ligger 
Sverige efter andra länder. 

EEF anseratt det som komplement till ett långsiktigt styrmedel bör införas ekonomiska 
incitament, och eller krav, på energieffektivisering inom industrin (t ex ett nytt Energisteg, 
justering av Klimatklivet som idag inte fungerar för energieffektiviseringsåtgärder), inom 
offentlig sektor och för flerbostadshus. 

EEF anseratt analysen av styrmedel i för hög utsträckning bygger på ekonomiska argument. 
Ekonomi påverkar våra beslut, men så gör även andra aspekter. Dessa måste beaktas i analys 
och förslag på styrmedel. 

EEF anseratt styrmedel för effekt avseende el bör införas. Sådana styrmedel är i princip 
obefintliga idag. Det finns emellertid flera styrmedel för energieffektivisering där en sådan 
komponent relativt enkelt kan adderas. Detta för att underlätta för Sveriges elektrifiering och 
därmed klimatomställning. 
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EEF är en intresseorganisation inom energieffektivisering med både leverantörer och 
beställare som medlemmar. EEF har drygt 100 medlemmar. www.eef.se. 
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