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Synpunkter gällande Europeiska kommissionens förslag till nytt 
energieffektiviseringsdirektiv (Energy Efficiency Directive EED) 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. 

Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag och återförsäljare. 

Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer. Ventilations-

installationer omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations 

vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Övergripande synpunkter 

Svensk Ventilation stödjer energieffektiviseringsdirektivets intentioner. Vi vill dock 

framföra följande synpunkter. 

• Artikel 3. Det är av stort värde att principen om Energy efficiency first (EE1st) 

nu förankras i EED. Energy efficiency first (EE1st) driver på teknikutveckling 

och innovation och är en förutsättning för att nå de globala klimatmålen på ett 

kostnadseffektivt sätt med begränsade resurser. 

• Artikel 4  

 Formulering av ett svenskt energieffektiviseringsmål bör grunda sig i en 

analys som ger insikt om vilka faktorer som driver trender för 

energianvändning. 

 En analys måste utreda möjligheter och utmaningar för att kunna nå de 

skarpare kraven på årlig besparing. 

 EU måste ställa tydligare krav på hur medlemsstaterna ska redovisa sin 

måluppfyllelse. 

• Artikel 5. Befintliga regelverk måste driva på energieffektivisering i offentlig 

sektor och Sverige måste se till att EU-medel kommer dessa aktörer till godo. 

• Artikel 11. Systematiskt energiarbete måste leda till faktiskt genomförande av 

åtgärder och inte bara energikartläggning. 

• Artikel 12-14 om mätning. Mätning skulle också kunna omfatta installationer 

med betydande energianvändning. Syftet med mätning är att minska 

energibehovet. 

• Artikel 28. 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. 
 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: Britta Permats, tel. 08-762 75 53 
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