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Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation för företag och branschorganisationer som 

tillverkar och arbetar med byggmaterial inom alla byggmaterialområden. Vi organiserar tillsammans 

1000 företag, omsätter i Sverige cirka 180 miljarder sek och sysselsätter 53 000 personer.  

För att nå Sveriges klimatmål, ett fossilfritt Sverige 2045, måste energin användas effektivare 
eftersom det inte finns tillräckligt med fossilfri energi för att täcka upp dagens och framtida 
energibehov. Stora delar av det befintliga bostadsbeståndet står samtidigt inför stora behov av 
renovering och underhåll, men då många energibesparingsåtgärder inte går att räkna hem prioriteras 
investeringarna på energieffektivisering ner eller uteblir. För att få till stånd en energieffektivisering 
av det befintliga beståndet behövs incitament för att prioritera energieffektiviseringsåtgärder.  

 
Byggmaterialindustrierna tillstyrker mot bakgrund av ovan det förslagna stödet. Vi vill dock föra fram 
några synpunkter på förslaget, se nedan.  
 

1 Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus  

2 § För att undvika missförstånd anser Byggmaterialindustrierna att definitionen av energiprestanda 

bör uttryckas på samma sätt som i plan- och byggförordningen (2011:338), 1 kap. 3 a §.  

4 § Byggmaterialindustrierna anser att stödet bör inkludera även småhus, mot bakgrund av att stora 

delar av det befintliga beståndet utgörs av småhus för vilka det finns energieffektiviseringspotential.  

8§ Byggmaterialindustrierna anser att kravet på att åtgärderna bidrar till att utbilda nya 

yrkesarbetare stryks. Vi anser att det är olämpligt att privata aktörer på detta sätt ska ta på sig rollen 

som utbildare. Att länsstyrelsen får ge undantag är inte heller önskvärt då syftet av det reviderade 

stödet är att minimera den administrativa bördan. Länsstyrelsen har därtill långa handläggningstider 

vilket kan medföra att en del framtida projekt inte kommer att hinna klart under den tidsintervall 

som gäller för stödet.  

16§ Byggmaterialindustrierna anser inte att åtgärden bör godkännas av en oberoende expert 

eftersom detta kommer att innebära merkostnader och en ökad administrativ börda. 

19§ Tidsfristen inom vilken en energieffektiviseringsåtgärd ska vara färdigställd förlängs från två till 

tre år. Energieffektiviseringsåtgärder kan vara tidskrävande och ett krav på färdigställande inom två 

år riskerar därmed att bidra till att aktörer hamnar i tidsnöd.  

 

 

Stockholm 2021-05-20 
Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna  
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB (HCNE) 

• Chimneytec 

• Combimix AB 

• Derbigum Sverige AB  

• EldochVatten AB 

• Icopal AB 

• Kingspan Insulation AB 

• Knauf Danogips GmbH 

• Moelven Wood AB 

• Monier Roofing AB 

• Nordic Waterproofing AB 

• Sand och Grus AB Jehander 

• Saint-Gobain Sweden, Weber 

• Saint-Gobain Sweden, Gyproc 

 

Medlemsorganisationer som anslutit sina medlemsföretag kollektivt  

• Golvbranschen 
• Nordic Galvanizers 
• IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
• Scandianvian Copper Development Association, SCDA 
• Skogsindustrierna 
• Stålbyggnadsinstitutet 
• Swedisol 
• Svensk Betong 
• Svensk Byggplåt 
• Svensk Ventilation 
• Svenskt Trä 
• Sveriges Bergmaterialindustrier 
• Sveff- Sveriges Färg och Limföretagare 
• TMF, Trä- och möbelföretagen 
 

 

http://www.betongindustri.se/
http://www.betongindustri.se/
http://www.celsa-steelservice.com/
http://www.cementa.se/
http://www.combimix.se/
http://www.icopal.se/
http://www.kingspaninsulation.se/
http://www.danogips.se/
http://www.monier.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Waterproofing/SE/
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/jehander/home.htm
http://www.weber.se/

