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Svensk Ventilations remissvar: ”Boverkets förslag till föreskrifter 
och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 
med konsekvensutredning”, 2860/2021. 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. 

Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. 

Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 

20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och 

energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Sammanfattande ställningstagande 

Svensk Ventilation tillstyrker Boverkets förslag. Vi vill dock lyfta fram några saker som 

vi anser är angelägna att beakta i föreskrifterna och ansökningsblanketten. 

• Vi anser att även relevanta yrkeshögskolor bör inkluderas, då det framförallt är 

vid dessa lärosäten som utbildningar på teknikernivå finns. Exempelvis 

ventilationsinjusterare och styr- och reglertekniker. (5 § till föreskrifterna och 

kapitel 4) 

 

• Svensk Ventilation anser att det kan vara viktigt att undantaget i 7 § till 

förordningen verkligen används och så att förfarandet med att besluta om 

undantag blir effektiv. Långa handläggningstider hos länsstyrelserna kan leda 

till att projekt blir försenade och i värsta fall inte blir klara inom det tidsintervall 

som stödet gäller. (I 7 § till förordningen anges att länsstyrelsen i enskilda fall 

får besluta om undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda 

skäl) 

 

• Föreskriften bör förtydliga att det är minst 20 procent som avses och att det kan 

vara optimalt för den specifika byggnaden att nå en högre grad av energi-

effektivisering. 

 

• Vi saknar en kolumn för hur respektive åtgärd påverkar effektuttaget i utkastet 

till ansökningsblanketten, punkt 9. 

 

Synpunkter på föreskrifterna 

 
I 5 § till föreskrifterna anges att till ansökan om utbetalning ska intyg från minst en av de 

entreprenörer som anlitats bifogas, som visar att denne medverkat i utbildning av 

yrkesarbetande inom byggsektorn genom mottagandet av lärlingar. I kapitel 4 i remissen anges 

att ”För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya 

yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och 

Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.  
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Svensk Ventilation anser att även relevanta yrkeshögskolor bör inkluderas, då det framförallt 

är vid dessa lärosäten som utbildningar på teknikernivå finns. Exempelvis 

ventilationsinjusterare och styr- och reglertekniker. 

 

I 7 § till förordningen anges att länsstyrelsen i enskilda fall får besluta om undantag från att 

medverka till utbildning om det finns särskilda skäl. För små entreprenörer kan det vara svårt 

att få lönsamhet i verksamheten om man också förväntas medverka i utbildningen av 

yrkesarbetande inom byggsektorn eller ta emot lärlingar. Vi anser därför att det är viktigt att 

detta undantag verkligen används och att förfarandet med att besluta om undantag blir 

effektiv, så att inte långa handläggningstider hos länsstyrelserna leder till att projekt blir 

försenade och i värsta fall inte blir klara inom det tidsintervall som stödet gäller. 

 

I förordningen anges att byggnadens primärenergital ska förbättras med minst 20 procent för 

att stöd ska utbetalas. För att inte underminera djuprenoveringar och kommande åtgärder för 

energieffektivisering, anser vi att det i föreskrifterna samt i den vägledning som ska tas fram, 

tydligt ska framgå att det är minst 20 procent som avses. Vägledningen bör uppmuntra till att 

ta fram det paket av åtgärder som är optimalt för den specifika byggnaden, inte sikta på att 

uppnå 20%. 

 

 
Synpunkter på utkastet till ansökningsblankett 

Stödet handlar enbart om energibesparing. Förvisso får stöd inte ges för åtgärder som 

innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el, vilket till 

viss del gör att även effektfrågan är beaktad. Med tanke på den ansträngda 

kapacitetssituationen i flera delar av Sveriges elnät och risken för effektbrist under vissa 

perioder vill vi ändå poängtera att energikravet bör nog kompletteras med ett krav 

kopplat till effektuttaget. Därmed saknar vi också en kolumn för hur respektive åtgärd 

påverkar effektuttaget i utkastet till ansökningsblankett, punkt 9. 

 

Vägledning som uppmuntrar till uppgraderad inomhusmiljö 

Svensk Ventilation anser att vägledningen bör uppmuntra till att ta fram paket av 

åtgärder som är optimalt för den specifika byggnaden. Utöver minskad energi-

användning bör åtgärderna även förbättra byggnadens inomhusmiljö. Sådana 

åtgärdsförslag kommer att leda till förbättrad folkhälsa. 
 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 

 

 

Erik Österlund Britta Permats 

Teknik- och miljöchef VD 
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