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Svensk Ventilations synpunkter på lagstiftningsförslag inom Planen 
REPowerEU, dnr I2022/01267 

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. 

 

Direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi 

Svensk Ventilation är positiva till förslaget om en höjning av målet för förnybar energi 

till 2030 till 45 %. Klimatomställningen inom industrin och transportsektorn kommer att 

innebära ett ökat elbehov. För att vi ska kunna ha en konkurrenskraftig inhemsk 

produktion krävs konkurrensmässiga elpriser. I likhet med regeringen anser vi att alla 

EU:s medlemsländer måste bidra till den höjda ambitionsnivån. Detta för att inte riskera 

att länder som bidrar mer till målet missgynnas genom högre elpriser än länder som 

bidrar mindre. Vi är också positiva till kortare tillståndsprocesser. Ska de uppsatta 

klimatmålen nås så krävs det att tillståndsprocesser är förutsägbara och effektiva.  

 

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda 

Svensk Ventilation stödjer förslaget att alla nya byggnader utformas så att deras 

potential för solenergiproduktion optimeras, för att möjliggöra en senare 

kostnadseffektiv installation av solenergiteknik. Vi stödjer också förslaget avseende 

utbyggnaden av lämpliga solenergiinstallationer på nya och befintliga byggnader. I 

sammanhanget vill vi dock påpeka vikten av att det svenska elnätet rustas för att ha 

kapacitet att ta emot el från ett stort antal byggnader.  

 

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 

Svensk Ventilation stödjer förslaget om höjt energieffektiviseringsmål, och vill 

poängtera vikten av att i detta sammanhang utnyttja den energieffektiviseringspotential 

som finns i det befintliga byggnadsbeståndet. I studien Grön Logik konstateras att vi till 

år 2045 skulle kunna frigöra 53 TWh energi per år genom att genomföra 

samhällsekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Den 

minskade energianvändningen skulle enligt studien resultera i ett ekonomiskt 

nettoöverskott på 867 miljarder.  

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

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