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Byggmaterialindustriernas synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om stöd till 

energieffektivisering i flerbostadshus, diarienummer 2860/2021 

 

Vi tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag. 

Byggmaterialindustrierna är positiva till stödet som syftar till att minska energianvändningen inom 

det befintliga bostadsbeståndet och tillstyrker förslaget med förbehåll för nedanstående:  

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.  

Byggmaterialindustrierna 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. 
Byggmaterialindustrierna 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.  

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, och det faktum att vissa åtgärder kan öka 

effektuttaget trots minskad energiförbrukning, vill Byggmaterialindustrierna ändå poängtera vikten 

av att de vidtagna åtgärderna inte leder till ett ökat effektuttag och vi anser därför att energikravet 

måste 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.  

 

Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna 
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Byggmaterialindustriernas medlemmar 

 

Direktanslutna företag 

• Betongindustri AB 

• Celsa Steel Service AB 

• Cementa AB  

• 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/

