
 
 
 

 
 

  
   

  
 

 
  

  
  
  
  
 

 

 

  

  
   

 
 

 

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 

  

 
   

 

YTTRANDE 
Enheten för internationell 2022-01-31 Dnr 2021/01997-3 
handelsutveckling 
Magnus Andersson 

Regeringskansliet 

Kommerskollegiums svar på remiss av 
kommissionens förslag till revidering av 
direktiv 2010/31/EU om byggnaders 
energiprestanda 

1 Kommerskollegiums yttrande 

1.1 Kommerskollegiums remissvar 
Mot bakgrund av innehållet i det remitterade förslaget och 
kommerskollegiums uppdrag enligt förordningen (2012:990) med 
instruktion för Kommerskollegium, har Kommerskollegium inga 
synpunkter på förslaget. 

1.2 Kommerskollegiums uppdrag 
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre 
marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums främsta uppgift är att 
på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Kollegiet 
arbetar för en fri och öppen handel med klara spelregler. Vårt arbete ska 
leda till att EU:s inre marknad fungerar väl – med fri rörlighet för varor, 
tjänster, personer och kapital. Vi siktar också mot ett starkt 
handelssystem som kännetecknas av frihandel. Dessutom arbetar vi för 
att utvecklingsländer ska ha goda förutsättningar för att delta i 
internationell handel. Allt mot bakgrund att vårt arbete ska bidra till 
hållbar utveckling. 

1.2.1 EU:s inre marknad 
Vi granskar och påverkar såväl svenska som utländska förslag till ny 
lagstiftning, för att motverka hinder för handeln inom EU. Vi arbetar 
också för att EU:s inre marknad ska fungera med fri rörlighet för varor, 
tjänster, kapital och personer inom EU, Norge, Island och Liechtenstein. 

Box 6803, 113 86 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 89 
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59 
E-post: kommerskollegium@kommerskollegium.se  www.kommerskollegium.se 

www.kommerskollegium.se
mailto:kommerskollegium@kommerskollegium.se
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1.2.2 Handelshinder 
Vi arbetar för att minska förekomsten av onödiga handelshinder och 
förebygga att nya uppstår. Vi kartlägger därför handelshinder som 
drabbar svenska näringslivsintressen. granskar och påverkar 
utformningen av förslag till nationella tekniska regler i förhållande till 
bl.a. WTO:s regelverk. Som en del av detta arbetar vi för en ökad 
transparens inom EU:s standardiseringspolitik samt för stärkt samverkan 
mellan myndigheter och standardiseringsorganisationer för att tillvarata 
svenska intressen. 

2 Bakgrund 
Den 22 december 2021 remitterade regeringen Europeiska 
kommissionens (KOM) förslag till revidering av direktiv 2010/31/EU om 
byggnaders energiprestanda till bl.a. Kommerskollegium för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 9 
februari 2022. Yttrandet bör lämnas per e-post till 
i.remissvar@regeringskansliet.se, i.e.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till katarina.handel@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
I2021/03358 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

Av förslaget till revidering av direktivet1 framgår bl.a. följande: The 
revision of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is 
part of the 2021 Commission Work Programme “Fit for 55”, setting the 
vision for achieving a zero-emission building stock by 2050. It follows 
up on key components of the three focus areas, tackling energy poverty, 
worst-performing buildings and decarbonising heating and cooling, of the 
Renovation Wave Strategy, including the intention to propose mandatory 
minimum energy performance standards. The proposal is particularly 
important because buildings account for 40 percent of energy consumed 
and 36 percent of energy-related direct and indirect greenhouse gas 
emissions. 

A main novelty of the revision is the introduction of minimum energy 
performance standards to trigger the required transformation of the 
sector. Building renovation has two widely recognised positive economic 
impacts: decreasing energy costs, alleviating energy poverty, and 
increasing the value of more energy performing buildings. Other benefits 
include better quality of living and shorter average vacancy periods. 

The benefits of lower energy bills are even more relevant in a context of 
high energy prices. People living in worst-performing buildings and 

1 COM(2021) 802 final 
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those facing energy poverty would benefit from renovated and better 
buildings and from reduced energy costs, and be buffered from further 
market price increases and volatility. 

On the other hand, landlords may be tempted to pass renovation costs to 
tenants to cover for their upfront investment. Also, a more pronounced 
focus on addressing the shortcomings of existing worst-performing 
buildings could reduce further their prices in market transactions, even if 
a certain correlation between energy performance classes and value 
already exists today. 

The main objectives of the revision are to reducing buildings’ greenhouse 
gas emissions and final energy consumption by 2030 and setting a long-
term vision for buildings towards EU-wide climate neutrality in 2050. In 
order to meet these objectives, the initiative is grounded in several 
specific objectives: to increase the rate and depth of buildings 
renovations, to improve information on energy performance and 
sustainability of buildings, and to ensure that all buildings will be in line 
with the 2050 climate neutrality requirements. Strengthened financial 
support and modernisation and system integration are levers to deliver on 
these objectives. 

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen Michael Koch efter 
föredragning av utredaren Magnus Andersson. 

Stockholm den 2 februari 2022 

Michael Koch 

Enhetschef Magnus Andersson 

Utredare 
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