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  Infrastrukturdepartementet 

Energienheten 

Yttrande över EU-kommissionens förslag till 
direktiv om energieffektivisering (EED) artikel 11 
med flera 
Installatörsföretagen står bakom direktivet om energieffektiviserings intentioner. Vi 
vill framför följande synpunkter om direktivet. 

▪ Systematiskt energiarbete måste leda till faktiskt genomförande av åtgärder 
▪ Individuell mätning måste omfatta betydande energianvändare 
▪ Fjärravläsning måste ske med öppna data 
▪ Premiera offentliga byggnader med betydande energianvändning 
▪ Styr EU-medel till den nationella energieffektiviseringsfonden 
▪ Energikartläggningar bör även redovisa samhällsekonomiska vinster 
▪ Gör kraven på energiprestandakontrakt mer flexibla 

Artikel 11 – energiledningssystem och energikartläggning 
Installatörsföretagen välkomnar förändringen som innebär att man fokuserar på 
systematiskt energiarbete istället för bara energikartläggning. Det är även bra att 
man riktar in sig på företag med hög energianvändning istället för många anställda. 
Vi anser dock att företag som redan har miljö- eller kvalitetsledningssystem ska 
kunna inkludera en energikartläggning i detta, enligt den svenska modellen. 

Installatörsföretagen upplever att det ofta stannar vid en energikartläggning. Trots 
kostnadseffektiva åtgärder tar företagen sällan beslut om att genomföra dem. Ett 
ledningssystem ställer krav på ledningens genomgång. Det ökar sannolikheten att 
företag tar beslut om genomförande av åtgärder som förbättrar energiprestandan. 

Installatörsföretagen ser ett behov av införande av ekonomiska incitament eller 
energieffektiviseringsprogram för såväl små och medelstora som stora företag. Det 
är nödvändigt oavsett om de är berörda av punkterna 1–2 eller inte. Återuppta och 
utvidga exempelvis Energisteget för industrin till att omfatta kommersiella lokaler. 
Fördelen med ett program är möjligheten till erfarenhetsutbyte och innovation. 

Artikel 12–14 om mätning 
Installatörsföretagen tycker att det är bra att man ställer krav på individuell 
mätning. Vi anser dock att individuell mätning även ska omfatta enskilda 
installationer som ventilationsaggregat, värmepumpar med flera. Det vill säga 
installationer med betydande energianvändning. 
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Syftet med mätningen är att minska energibehovet. Mätning av värme, komfortkyla, 
tappvarmvatten och fastighetsenergi är nödvändigt för att garantera en effektiv drift 
och låg energianvändning. Det är även ett måste för att identifiera betydande 
energianvändare. Den kunskapen underlättar beslut om investeringar i 
energibesparande åtgärder under en byggnads hela livscykel.  

Artikel 15 om fjärravläsning 
Installatörsföretagen anser att mätare ska vara smarta. Det innebär att all 
kommunikation ska ske med öppen data. Regelverket måste även tydligt ange vem 
som har rätt till att nyttja öppen data. 

Artikel 27 om energitjänster 
Installatörsföretagen anser att artikelns punkt 4 ska premiera offentliga byggnader 
med betydande energianvändning. Det vill säga byggnader med hög användning av 
energi och stor potential för energieffektivisering. Hög energianvändning beror mer 
på verksamheten i byggnaden än storleken. Punkt 4 tar även upp efterfrågerespons 
och lagring. Offentliga byggnader bör kunna ingå i energigemenskaper. Det är 
nödvändigt för att kunna skapa en marknad för flexibilitet. 

Artikel 28 om energieffektiviseringsfond och finansiering 
Installatörsföretagen anser att regeringen måste arbeta för att en större andel EU-
medel hamnar i Sverige. En stor andel av dessa EU-medel bör hamna i den nationella 
energieffektiviseringsfonden. Tröskeln för att söka EU-finansiering är mycket stor. 
Relevanta myndigheter måste få nödvändiga resurser för att stötta svenska företag 
som har rätt till finansiering. Det bidrar till fler genomförda åtgärder. 

Annex VI om minimikrav på energikartläggningar 
Installatörsföretagen anser att vinsterna för samhället till följd av effektivisering av 
energi måste framgå tydligare. Energikartläggaren behöver visa på såväl den privat- 
och företagsekonomiska som samhällsekonomiska besparingspotentialen. Det är en 
förutsättning för att öka genomförandet av åtgärder och för att underlätta beslut om 
kompletterande styrmedel. 

Annex XIV om minimikrav på energiprestandakontrakt 
Installatörsföretagen anser att kriterierna i annex XIV om krav på utformning av 
energiprestandakontrakt, EPC, ska vara utformade så att de passar alla sektorer. 
Såsom de är formulerade nu fungerar de i princip bara för byggnader. 

Om Installatörsföretagen 
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivareorganisation inom Svenskt 
Näringsliv. Våra 3 600 medlemmar är företag verksamma inom branschen för 
tekniska installationer. 55 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar 
värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna 
inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. 
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