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Remissvar angående promemorian – Genomförande av ändringar i 

energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

Förslagen i promemorian syftar till att genomföra de nya bestämmelser om mätning och 

debitering av värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk som införs genom 

ändringsdirektivet (EU 2018/2002) till Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) samt 

enstaka delar av förnybartdirektivet (EU 2018/2001) och elmarknadsdirektivet (EU 

2019/944). Departementet skriver att flera av kraven rör förhållandet mellan enskilda eller 

mellan enskilda och det allmänna på ett sådant sätt att de måste genomföras genom 

lagstiftning. Departementet menar att med stöd av bemyndiganden bör dock vissa delar av 

direktiven genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag, både på förordningsnivå och 

genom myndighetsföreskrifter. 

 

Departementet menar att utöver vad som redovisas promemorian kommer konsekvenser för 

företag och andra aktörer som följer av reglering på förordningsnivå och genom 

myndighetsföreskrifter att beskrivas i samband med utarbetandet av dessa. Införandet av 

bemyndiganden i lagarna medför inga konsekvenser i sig enligt promemorian. 

 

Konsekvensutredning 

När det gäller konsekvensbeskrivning är det viktigt att ta upp hur den föreslagna regleringen 

är tänkt att samverka med överlappande redan befintlig reglering. I det aktuella fallet noterar 

NNR Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag och Lag (2006:985) om 

energideklaration för byggnader. Den enda relevanta beskrivning av de överlappande 

regelverken som NNR kan finna i promemorian finns på sidan 63 där det tas upp att nya 
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viktningsfaktorer ska fastställas för nya byggnader enligt byggreglerna och i byggnaders 

energideklarationer. I övrigt nämns inte något om samverkan med redan befintliga regelverk 

på området. NNR saknar exempelvis en beskrivning av överväganden om att förenkla lagarna 

om energideklarationer och energikartläggning eftersom mätningen av energiförbrukningen i 

byggnader genom det aktuella förslaget blir mer exakt och omfattande. 

 

När det gäller tillsynen av de aktuella justerade regelverken uppfattar NNR att 

Energimarknadsinspektionen avses spela en viktig roll. Utöver Energimarknadsinspektionen 

uppfattar NNR att fastighetsägare ska underkastas tillsyn i energihänseende från 

myndigheterna Boverket, kommunens byggnadsnämnd, kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd och Energimyndigheten. NNR menar att det kan skapa problem när ett 

flertal myndigheter samtidigt ska tillsyna företagen på energiområdet. NNR saknar en 

beskrivning av hur en samordning av tillsynsinsatser är tänkt att utformas för att minimera 

den administrativa bördan för företagen.  

 

Målet behöver vara att samtliga ovan nämnda regelverk måste samordnas. 

 

Slutsats 

NNR finner att konsekvensutredningen bl.a. behöver kompletteras när det gäller samverkan 

med redan befintlig lagstiftning och när det gäller effektiva tillsynsinsatser. 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 

 

 

 

August Liljeqvist 

 

 

 

 


