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Remissvar  Miljödepartementet 

Vårt diarienummer: 
2022-02709 

Ert diarienummer: 
M2022/01829 

Datum: 
[2022-12-02] 

Skriftligt inspel gällande remiss om Näringslivets 
klimatomställning PM2022:1 

Sammanfattning 

Vinnova tackar för möjligheten att lämna kommentarer kring aktuell remiss kring näringslivets 
klimatsomställning. Vinnova instämmer i behovet av att ta ett samlat grepp kring näringslivets 
klimatomställning. Vinnova redogör nedan för våra viktigaste synpunkter kopplat till aktuell remiss.  

Vinnovas ställningstagande 

Avsnitt 13. ”Utred investeringsstöd för energieffektivisering i befintliga 
byggnader” 

Vinnova välkomnar förslaget om att starta en utredning kring investeringsstöd för energieffektivisering. 
En modell för finansieringsstöd bör utformas så att det finns en direkt korrelation mellan 
energiförbrukning och energikostnader så att en beteendeförändring är möjlig. Ett exempel på detta 
kan vara att separera hyra och elkostnad för hyreslägenheter. En utredning om investeringsstöd bör 
också beakta att stödet är i linje med Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt 
Bauhaus (NEB)1 

Avsnitt 20 ”Fortsätt stödja fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)” 
Vinnova stödjer förslaget att fortsätta stödja forskning och utveckling av arbetsmaskiner genom 
forskningsprogrammet FFI. Det finns flera fördelar med att knyta satsningen till Fordonsstrategisk 
Forskning och Innovation (FFI) bland annat att flera av de större fordonsföretagen är kopplade till 
programmet. Utvärderingen av FFI-satsningen, som har pågått under 2021–2022, visar att andra 
tillverkare än parterna i FFI; AB Volvo Group, Scania och Volvo Cars, och användare av 
arbetsmaskiner har sökt och beviljats stöd inom programmet. 

Avsnitt 30. ”Verka för att förslag rörande byggprodukters innehåll finns med i 
slutgiltig lagstiftning och får en användbar utformning”  
Vinnova anser att det finns stora fördelar med att införa en digital loggbok för att få till en ökad 
återanvändning inom byggsektorn. Det är viktigt att en sådan process görs digital.   

1 Uppdrag om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus - 
Regeringen.se 
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Avsnitt 41. ”Tillsätt en myndighetsledd hubb/beställarnätverk för upphandling av 
cement, betong och alternativ” 
Vinnova är positiv till etablering av en hubb/ett beställarnätverk för cement, betong och alternativ. Det 
är viktigt att ett sådant nätverk/hubb beaktar innovationsupphandling.  

Vinnova vill förtydliga att Infra Sweden inte är ett beställarnätverk utan ett strategiskt 
innovationsprogram som inte bara finansieras av Vinnova utan även av Energimyndigheten och 
Formas. Däremot finns det ett strategiskt projekt inom programmet "Beställarnätverk för en 
klimatneutral anläggningssektor" inom vilket man initierat och driver ett beställarnätverk. Programmet 
har även bytt namn till InfraSweden och heter inte längre InfraSweden2030. 

I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Programledare Johan Stenberg har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Maria Johansson, områdesansvarig för Hållbar 
samhällsbyggnad, och Christina Kvarnström, områdesledare för Hållbart mobilitetssystem, deltagit. 

Darja Isaksson 
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