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Revidering av EUdirektiv
BeBo och Beloks resultatkonferens 2 december
Katarina Händel - Infrastrukturdepartementet
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The Green Deal
Förslag som presenterades den 14 juli 2021

Förslag som presenteras 14 december
- EPBD
- Gasmarknadspaketet
- Metan
- M.fl.

Infrastrukturdepartementet

2

2

1

2021-12-06

Direktivet om energieffektivitet (EED)
Förslaget: EU:s mål för energieffektivisering föreslås
bli bindande med indikativa nationella bidrag. Målet
innebär 9 procent effektivare energianvändning mätt i
primär- och slutlig energianvändning till 2030 jämfört
med referensåret 2020. Kommissionen föreslår också
ett höjt årligt nationellt energibesparingskrav för
energieffektivisering fram till 2050, ett ökat fokus på
energifattigdom och att principen om energieffektivitet
regleras i EED.
Syftet: Energieffektiviseringsdirektivet revideras för
att genomföra den gröna given och bidra till EU:s
klimatmål, samt att uppfylla målen i Parisavtalet och
Agenda 2030.
Koppling: EED hänger ihop med RED, ETS och ESR
vad gäller uppvärmning, liksom kommande revidering
av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Svenska ingångsvärden
Välkomnar att EU-målet för energieffektivisering görs bindande
samtidigt som de nationella bidragen till EU-målet fortsätter att vara
indikativa.
Regeringen avser verka för hög flexibilitet och låg grad av
detaljreglering så att medlemsstaterna kan bidra till EU:s mål på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Regeringen anser därmed att en dubblering av det årliga
energisparkravet minskar möjligheten att bedriva en effektiv
energiomställning.
Regeringen ser övergripande positivt på att principen om
”energieffektivitet först” regleras i direktivet, men det är viktigt att
användandet av principen sker på ett kostnadseffektivt sätt.
Regeringen ser positivt på förslaget om en förstärkning av den
offentliga sektorns roll som föregångare i energieffektiviseringsarbetet.
Det alternativa sättet som SE använder för att uppfylla
kravet om 3 procent årlig renovering är borttaget.
SE driver att det alternativa sättet ska finnas kvar.
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Förnybartdirektivet (RED III)
Förslaget: EU:s mål för andel förnybar energi 2030
föreslås höjas från 32 till 40 procent, och submålen
för bl.a. värme- och transport-sektorn justeras upp.
Åtgärder vidtas för att främja vätgas i transport- och
industrisektorerna, och för att främja
energisystemintegration och ökat samarbete mellan
medlemsstaterna om produktion av förnybar energi.
Förslaget innehåller också skärpta hållbarhetskrav
och ökade rapporteringskrav för bioenergi.

Svenska ingångsvärden
Regeringen välkomnar att direktivet anpassas till EU:s
höjda klimatambition. I kombination med andra
fossilfria lösningar kan 40 % förnybar energi utgöra ett
viktigt bidrag till EU:s klimatmål. Regeringen
välkomnar att direktivet anpassas till EU:s höjda
klimatambition. I kombination med andra fossilfria
lösningar kan 40 % förnybar energi utgöra ett viktigt
bidrag till EU:s klimatmål.

Syftet: Förnybartdirektivet revideras för att öka
andelen förnybar energi i EU, samt för att genomföra
den gröna given och uppfylla målen i Parisavtalet.

Regeringen anser att EU bör vara återhållsamt med ny
bindande detaljreglering av hur målen ska uppnås.

Koppling: Revideringen av RED hänger ihop med
flera direktiv som berör förnybara bränslen, liksom
med skogsstrategin.

Regeringen är särskilt kritisk till skärpta regler för
bioenergi och att öka den administrativa bördan för
företag och myndigheter. Regeringen anser att
revideringen tvärtom bör underlätta uppfyllandet av de
bindande och höjda målen.
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Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)
Förslaget: Presenteras 14 december. Baserat på
KOM:s meddelande om Renoveringsvågen och deras
konsultation inför revideringen så antar vi att det
reviderade förslaget bland annat kommer att innehålla
ett ökat fokus på att minska växthusgasutsläppen från
byggnader, förändrade krav vad gäller
energideklarationer, byggnaders energiprestanda (tex
miniminivåer) och nära-noll-byggnader.
Syftet: Direktivet om byggnaders energiprestanda
revideras för att genomföra den gröna given och bidra
till EU:s klimatmål, samt att uppfylla målen i Parisavtalet
och Agenda 2030.
Koppling: EPBD hänger ihop med EED, RED, ETS
och ESR vad gäller uppvärmning.

Processen framåt
• Förslag från kommissionen presenteras den 14
december
• Förslaget skickas ut på remiss – DL slutet av januari
• Fakta-PM tas fram till slutet av januari – sätter
ramarna för de Svenska ståndpunkterna
• Förhandlingar förväntas påbörjas i februari
• Sverige tar över ordförandeskapet i EU våren 2023
och då förväntas Trilogfasen av EPBD inledas
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Hur påverkas kraven på energiprestanda i våra
byggnader av reviderade EU-direktiv?
• Det är fortfarande väldigt tidigt i processen
för EED och RED för att veta hur påverkan
kommer se ut.
• Hur förslagen i EPBD påverkar er
fastighetsägare vill vi jättegärna ha er input
på – svara tex gärna på remissen

Infrastrukturdepartementet

6

6

3

2021-12-06

Tack för er
uppmärksamhet!
Katarina Händel – Infrastrukturdepartementet
Katarina.handel@regeringskansliet.se
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