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Byggmaterialindustriernas svar avseende Boverkets och Energimyndighetens 
förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energi-
effektiviserande renovering  
 
Byggmaterialindustrierna stödjer föreslaget om att upprätta ett nationellt 
informationscentrum för energieffektiviserande renovering. För många fastighetsägare 
fyller det en viktig funktion att kunna hitta information över lämpliga åtgärder. 
Vi avstår från att ta ställning till vilket av de föreslagna alternativen av organisationer som 
kan vara mest lämpad för uppgiften. En upphandling där man utarbetat en väl utarbetad 
kravspecifikation bör ligga till grund för ett beslut. Vi vill poängtera vikten av att krav ställs 
på att information som lämnas av vald organisation som informationscentrum ska vara 
aktuell, opartisk och kvalitetssäkrad. 

Byggmaterialindustriernas syn på den tidigare inlämnade strategin för 
byggnadsrenovering 

Byggmaterialindustrierna välkomnar arbetet med en utvecklad och framåtblickande 
strategi för energieffektiviserande renovering. Vi ansåg att det tidigare förslaget till 
nationell strategi för byggnadsrenovering hade för låg ambitionsnivån och i den tidigare 
utformningen inte kommer att stimulera till en energieffektivisering av det befintliga 
byggnadsbeståndet mer än i mycket begränsad omfattning.  
Byggmaterialindustrierna stödjer de satsningar på informationsspridning som föreslås 
och är mycket positiva till förslaget med informationssatsningen. Vi anser att det behövs 
mer omfattande åtgärder och ser att uppdraget även omfattar arbete med att analysera 
konsekvenserna av olika styrmedel inklusive styrmedel som ökar renoveringstakten och 
ser fram emot att ta del och lämna synpunkter på de delarna av uppdraget 
  
Om Byggmaterialindustrierna 

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med 
800 medlemsföretag. Byggmaterialindustrin omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år 
och sysselsätter 53 000 personer i Sverige. Byggmaterialindustrierna har tidigare tagit 
aktiv del av Boverkets och Energimyndighetens arbete med utarbetande av förslag till 
nationell strategi för energieffektivisering av byggnader.  
 
Frågor om detta svar och våra synpunkter i arbetet med detta uppdrag kan ställas till 
Monica Björk, monica@byggmaterialindustrierna.se eller Conny Pettersson, 
conny.pettersson@swedisol.se 
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