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1) Försörjningstrygghet
2) Inre marknad
3) Energieffektivisering
4) Minskade klimatutsläpp
5) Forskning, innovation 

och konkurrenskraft

EU

EU mål
År 2020 20 %
År 2030 27 %

Styrmedel för att nå målen: Energieffektiviseringsdirektivet m.m
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Stora outnyttjade potentialer

Källa: Regeringskansliet



En renoveringsstrategi ska 
innehålla
a) en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
b) identifiering av kostnadseffektiva 

renoveringsmetoder 
c) styrmedel som stimulerar kostnadseffektiv 

totalrenovering av byggnader
d) ett framtidsinriktat perspektiv som ska vägleda 

privatpersoner, byggindustrin och finansinstitut i 
deras investeringsbeslut

e) en evidensbaserad skattning av förväntade 
energibesparingar och fördelar i vidare bemärkelse



Kronologi
• December 2013: Boverket och Energimyndigheten 

lämnar förslag till nationell strategi till regeringen
• April 2014: Regeringen skickar Sveriges nationella 

strategi till EU-kommissionen
• Januari 2015: Boverket och Energimyndigheten får 

nytt uppdrag att utveckla strategin
• Januari 2016: Uppdrag om att komplettera underlaget 

2015
• 2017: Uppdaterad strategi ska skickas till 

kommissionen



Uppdraget 2015

• Förslag till utvecklad och framåtblickande nationell 
strategi för energieffektiviserande renovering […]

• Myndigheterna fick i uppdrag att analysera 
konsekvenser av olika styrmedel, inklusive 
styrmedel som ökar renoveringstakten, samt 
andra frågor av betydelse för att det nationella 
byggnadsbeståndet ska kunna energieffektiviseras på 
ett kostnadseffektivt sätt, t.ex. tillgång till kvalificerad 
personal

• Rapporterades 15 december 2015



Nationellt informationscentrum –
syfte 

• Samla, kvalitetssäkra och sprida målgruppsanpassad 
information. Fastighetsägarna ska få bättre 
beslutsunderlag

• Man ska kunna vända sig till informationscentrum 
som ett första steg

• Utbildnings- eller konsultverksamhet ingår inte



Nationellt informationscentrum –
utredningens förslag

Extern aktör



Resultat från förslag 2013 och 
2015 - sammanfattning

• Informationscentrum: Samla, kvalitetssäkra och sprida 
målgruppsanpassad information. Fastighetsägarna 
ska få bättre beslutsunderlag (energieffektivisering)

• Kreditgarantiernas användningsområde vidgas –
omfatta fler åtgärder än ombyggnad (renovering)

• Kombinera med informationsinsatser och eventuell 
subvention av avgiften (renovering)



Uppdraget 2016

…komplettera tidigare lämnat underlag (2013, 2015) i 
enlighet med artikel 4 i EED 2012/27/EU

• Uppdatering av byggnadsbeståndets 
energianvändning

• Genomföra samhällsekonomiska analyser av 
relevanta styrmedel för att öka renoverings- och 
energieffektiviseringstakten 

• Vid behov lämna förslag till ökad vägledning för 
aktörer vid investeringsbeslut



Redovisning av uppdraget 2016

• Delrapportering 29 april 2016 

• Resterade del av uppdraget redovisas 
30 november 2016 till Regeringskansliet 
(Miljö- och energidepartementet)



För mer information

Rapporter
• Förslag till nationell strategi för 

energieffektiviserande renovering av 
byggnader (2013)

• Förslag till utvecklad nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering (2015)

• Sveriges nationella strategi – Bilaga 3, till 
NEEAP 3



Tack!
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