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Inledning

Svensk Ventilation anser att det finns stora möjligheter att effektivisera i våra befintliga
byggnader som star för en mycket stor del av vår totala energianvändning. Kunskap
och teknik för energieffektivisering finns tillgänglig. Rätt valda åtgärder och installa
tionssystem har dessutom möjlighet att förbättra brukarnas komfort och hälsa. Energief
fektiviseringar på vår svenska henimamarknad sporrar vår inneklimatindustri och bäd
dar för exportframgångar och ökad sysselsättning.

Synpunkter

• Svensk Ventilation önskar en tydligare beskrivning av kopplingen till artikel 4 i
detta direktiv, samt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda.

• Vi anser att det övergripande malet för en energieffektivisering pa 75,6 TWh under
perioden 2014-2020 är uppnaeligt men vi delar även Energimyndighetens bedöm
ning att besparingsmålet för den offentliga sektorn på 15,4 TWh skulle kunna sät
tas högre. Den offentliga sektorn har en viktig roll, inte bara som stor fastighetsä
gare, utan även som förebild för energieffektiviseringsarbetet i öwiga samhället.

• Vi anser att förslaget om frivilliga avtal för energibolagen och hushåll bör inriktas
pa atgärder i byggnaders installationssystem som energieffektiviserar och samtidigt
förbättrar inomhusklimatet.

• Vi instämmer i bedömningen att befintliga styrmedel ska användas i så stor omfatt
ning som möjligt. Det är även viktigt att utvärdera dessa styrmedel för att försäkra
sig om att de har avsedd effekt.
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