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Boverkets rapport 2019:15 Laddinfrastruktur for laddfordon
12019/01695/E

Konkurrensverket tillstyrker Boverkets forslag till nya byggregler med krav pa
Iaddinfrastruktur for laddfordon for att uppfylla andrade bestammelser i energi
prestandadirektivet'.

Boverket foreslar att Sverige infor krav som i princip motsvarar direktivets mini
rrunivaer pa laddinfrastruktur. Syftet ar att i forsta hand krava att byggnader for
bereds med nodvandig ledningsmfrastruktur (ledningsror), medan mer begran
sade krav stalls pa teknisk apparatur i form av faktiska laddnmgspunkter.

Konkurrensverket delar i allt vasentligt den bedomrung som Boverket gar och
som ligger till grund for denna inriktning. Det framsta motivet till att inte infora
omfattande specifika lagkrav pa antal laddningspunkter m.m. ar enligt Konkur
rensverket att fastighetsagare och andra marknadsaktorer redan utan sadan lag
stadgad skyldighet i betydande utstrackrung tillgodosett de behov som hittills har
identifierats. Enligt Boverkets utredning har det mte framkommit nagot som tyder
pa att de inte kommer att gora det aven i framtiden. Det kan for ovrigt forutsattas
att fastighetsagare som skulle vara skyldiga att installera visst begransat antal
laddningspunkter av marknads- och kostnadseffektivitetsskal kommer att aver
vaga nyttan av att vid samma tillfalle gora en storre investering an vad som kravs
enligt lag.

En i huvudsak behovsstyrd och marknadsdriven utbyggnad av laddningspunkter
ger darfor bast forutsattrungar for en sarnhallsekonomiskt kostnadseffektiv ut
byggnad. A.ven om behovet av laddnmgspunkter for elbilar och laddhybrider
med sakerhet kommer att aka £inns en osakerhet om exakt i vilken takt det sker
och hur stort behovet som mest kommer att vara. Bland annat bar tas i beaktande

1 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 ma] 2018 om and ring av direktiv 2010/31/EU
om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.
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att den snabba teknikutvecklingen kan gora att inte bara eldrivna bilar utan exem
pelvis teknik som bygger pa vatgas/bransleceller, biogas m.m. kan komma att
omfatta en star del av den framtida fordonsmarknaden. Miljo- och mobilitets
pohtiska mal om ett generellt minskat anvandande av privata fordon kommer
ocksa att fa betydelse for framtida behov av laddningspunkter.

Ett ytterligare skal som talar emot att stalla alltfor omfattande lagkrav pa snabb
utbyggnad och installation av laddningspunkter ar att det for narvarande pa.gar
en omfattande teknikutveckling inom detta omrade, exempelvis vad galler lad
dare med tva-vagskommunikation for mojligheter till laststyming och utnyttjande
av bilbatterier for effektivare drift av elnatet. Genom att invanta att efterfragad
och smartare teknik firms tillganglig kan risken for kostsamma felinvesteringar
begransas.

Avslutningsvis instammer Konkurrensverket i bedomningen att det bar goras en
uppfoljning inom nagra ar for att utifran vunna svenska erfarenheter utvardera
om foreslagna (i huvudsak EU-styrda) krav pa atgarder ar tillrackliga eller om
kompletterande lagkrav eller andra styrmedel eventuellt kan behova overvagas.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren. Foredragande har varit
konkurrensradet Stig-Arne Ankner.
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