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Remissvar ”Revidering av Boverkets byggregler avsnitt 9
Energihushållning, med skärpta krav på hushållning med elenergi”
SBBA vill härmed delge Er våra tankar kring denna revidering.
SBBA är branschföreningen för de företag i Sverige som tillverkar och levererar
värmepannor av olika typer. Det är gas, el, olje, ved och pelletspannor samt
varmvattenberedare. Vi har de största företagen som medlemmar, motsvarar större delen av
marknaden och representerar därmed branschen.
Inledningsvis kan sägas att SBBA anser att det är viktigt att bebyggelsen i Sverige blir
energieffektivare och branschen vill ta en aktiv del i arbetet med energieffektivisering samt
bidra till minskad påverkan på klimatet från uppvärmning av hus.
När det gäller förslaget till revidering så har vi följande synpunkter:
1. Förslaget beaktar ej klimatpåverkan
Vid beslut om vilken typ av uppvärmningssystem som ska gynnas av offentliga regler och
styrmedel är det viktigt att både väga in hur energieffektivt systemet är samt hur det påverkar
klimatet. Detta förslag värderar endast energieffektivitet och ej koldioxidutsläpp. Det beaktar
alltså ej den klimatmässiga fördel som biobränsle (t ex pellets) har. Detta riskerar att leda till
att klimatneutrala alternativ som t ex pellets och sol-kombinationer ej klarar kraven i vissa
delar av landet, medan alternativ som vid spetsvärmebehov leder till direkta koldioxidutsläpp
(olja) eller indirekta (eldriven bergvärmepump), godkänns.
2. Förslaget utgör stabila spelregler
SBBA anser det viktigt att styrmedel och regler är stabila över tiden. Annars riskerar
branschen (tillverkare, installatörer, återförsäljare) att drabbas av ”onaturliga” svängningar i
efterfrågan vilket t ex kan leda till att vid extrem efterfrågan uppstår onödiga svårigheter i
rekrytering, produktion, leverans samt att nya och mindre seriösa aktörer börjar leverera
sämre produkter och tjänster. Det drabbar också konsumenten. Detta förslag motverkar
sådana tillfälliga effekter vilket vi tycker är bra.
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