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    Svensk Ventilations svar på ”Näringslivets klimatomställning, PM 2022:10”,  

Dnr M2022/01829 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 

tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra 

medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. 

Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Generell synpunkt 

Svensk Ventilation vill se konkreta och resultatorienterade förslag som kan leda till en 

handlingskraftig klimatpolitik, i syfte att ge näringslivet ambitiösa, förutsägbara och långsiktiga 

spelregler. Vi anser att föreslagna styrmedel är helt otillräckliga för att realisera den potential som 

finns att energieffektivisera. Energieffektivisering möjliggör en ökad elektrifiering i andra sektorer. 

Följande insatser bör prioriteras: 

• Främja underhåll av befintliga byggnader. 

• Inför långsiktiga och förutsägbara klimatkrav som tar hänsyn till hela byggnadens livscykel.  

• Stötta energieffektivisering i det befintliga beståndet som samtidigt garanterar ett bra 

inomhusklimat. 

  

Förslag 13: Utred investeringsstöd för energieffektivisering i befintliga byggnader 

Enligt en studie på uppdrag av Energiforsk så är energieffektivisering det i särklass snabbaste sättet 

att få ner elpriserna i Europa och södra Sverige.  

I en annan studie Grön Logik konstateras att vi till år 2045, skulle kunna frigöra 53 TWh energi per 

år genom att genomföra samhällsekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, 

vilket motsvarar mer än hälften av de totalt 77 TWh energi som idag enligt Energimyndigheten 

används till uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder och lokaler. Den minskade 

energianvändningen skulle resultera i ett ekonomiskt nettoöverskott på 867 miljarder. Ytterligare 

ett värde med energieffektivisering av byggnader är att effekttopparna kan minska. Samtidigt 

minskas klimatbelastningen under de tider på året då efterfrågan är som störst och då energimixen 

har som högst klimatbelastning eftersom reservkraft sätts in. Trots detta genomförs inte 

energirenovering i den utsträckning som skulle önskas, varför starkare incitament behövs för att 

uppnå de klimatvinster som energieffektivisering av det befintliga beståndet skulle leda till. 

Svensk Ventilation är därför positiva till att ett investeringsstöd för energieffektivisering i 

befintliga byggnader utreds vidare. 

Vi anser att ett energieffektiviseringsstöd för både småhus och flerbostadshus bör införas som 

samtidigt garanterar ett bra inomhusklimat. Även styrmedel som stimulerar 

energieffektivisering i lokaler välkomnas. Det bör också införas ekonomiska incitament, och eller 

krav, på energieffektivisering inom industrin. 
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Förslag 17: Utred hur pågående ambitionshöjning i EU på området cirkulär ekonomi kan 

bidra till näringslivets klimatomställning 

Vi är positiva till förslaget att låta utreda hur pågående utveckling av EU:s regelverk under 

Strategin för cirkulär ekonomi på bästa sätt kan utformas och tillämpas för att tjäna näringslivets 

klimatomställning. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av att inkludera näringslivet i 

utredningen.  

 

Förslag 26: Säkerställ långsiktiga mål för EU ETS efter 2030 

Det finns en stark vilja att ställa om, men eftersom det i många fall handlar om stora investeringar 

är det helt avgörande att det finns förutsägbarhet och långsiktighet från politikens sida. Vi är därför 

positiva till förslaget att Sverige verkar för att EU-kommissionen, i samband med att de föreslår 

nya mål för 2040 även ska föreslå mål för EU ETS för hela perioden fram till 2050, och att EU bör 

fatta beslut om sådana mål senast 2025.  

 

Förslag 35 Samordning inom Regeringskansliet för bättre effekt av olika initiativ 

Vi är positiva till en ökad samordning inom Regeringskansliet av regeringsuppdrag, stödsystem 

och olika initiativ riktade mot myndigheter, näringsliv och finansmarknaden, för att skapa en ökad 

tydlighet kring mål och medel. Om förslaget, utöver en ökad tydlighet, även resulterar i 

nya/förbättrade stödsystem som möjliggör klimatinvesteringar och därmed bidrar till näringslivets 

klimatomställning är det mycket positivt.  

 

Förslag 40 Integrera hållbarhetsaspekter inom kapitalmarknadsunionen 

Vi anser att tydlighet är A och O för att näringslivets aktörer ska veta vad de har att förhålla sig till. 

Att det blir tydligt vad som räknas som en omställningsinvestering ser vi således som mycket 

positivt. Vi anser dock att det kan finnas anledning att avvakta med att verka för en utvidgning av 

taxonomin tills vi har mer erfarenheter av tillämpningen inom de områden som redan omfattas.  

 

Förslag 43 Ta fram en nationell strategi för att attrahera och behålla internationella och 

inhemska talanger 

Att Sverige kan attrahera och behålla internationella och inhemska talanger är mycket viktigt och vi 

är således positiva till förslaget. Vi vill i sammanhanget också poängtera att alla kategorier av 

kompetenser behövs, även personer med yrkeskunskap/hantverksskicklighet.   

 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 
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