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Remissvar - Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)

100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska
energisystemet. Vår vision är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100%
baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att
energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft.
Effektivare användning av energi globalt är helt nödvändigt för att inte överstiga 1,5 graders
uppvärmning. I Sverige finns en stor potential av lönsam energieffektivisering som trots detta
inte realiseras. Energieffektivisering bidrar dessutom till flera mervärden som minskad
miljöpåverkan, bättre komfort och hälsa, ökad konkurrenskraft och möjliggör samtidigt en
snabbare omställning till ett helt förnybart energisystem. El-effektivisering och
flexibilitetsåtgärder bidrar dessutom till att minska problem med flaskhalsar i distributionen
och minskar behovet at utbyggnad av nätet.
”Energieffektivisering först” är en strategi som borde genomsyra allt omställningsarbete.
Oavsett om det handlar om stadsplanering, renovering eller klimatomställning av industrier
och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs. Ökad effektivisering innebär att behovet av utbyggnad av ny energiproduktion inte blir lika omfattande, samt
att Sverige får fortsatt goda möjligheter att exportera ren, förnybar energi till ett mer
fossilberoende Europa. Det är den enskilt största åtgärden som måste genomföras för att
klara klimatutmaningen.
De styrmedel som nu finns inom området är inte tillräckliga för att potentialen för energi- och
effekteffektivisering ska realiseras. Det finns en stor potential av energieffektivisering som
idag inte genomförs och 100% förnybart är därför generellt positiva till betänkandets förslag
om fler och skarpare styrmedel för energieffektivisering och effektreducering.
•
•
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•

Vi ställer oss bakom införandet av kvotplikt (vita certifikat) för minskad
effektbelastning genom investeringar i el-effektiviserande åtgärder.
Vi ställer oss bakom införandet av ett energirotavdrag som är kopplat till det
nuvarande systemet med rotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda
energieffektiviseringsåtgärder ges ett avdrag på 50 procent.
Vi ställer oss bakom förslaget om en ändring i förordningen om energideklaration för
att styrmedlet ska ge ökad information om kostnadseffektiva åtgärder.
Vi ställer oss bakom förslaget om att Energimyndigheten ska ta fram en plan för hur
beteendeinsikter i ökad omfattning kan tas tillvara och integreras i
kommunikationsinsatser. Detta måste även finnas med när styrmedel utformas.
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