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Nu gäller det
– energieﬀektiviseringens
tid är här

V

isst känner ni det? Precis lika säkert som
att våren är här, äntligen, så känns det
som att vår bästa tid är nu, för alla oss
som gillar energieffektivisering. Eller
åtminstone borde det vara det. Nu är fönstret vidöppet och det är nu vi ska ta tag i alla möjligheter vi
ser för att åstadkomma en minskad energianvändning. Det ﬁnns massor av lönsamma projekt att ta
tag i och de ﬂesta – eller i alla fall ganska många
– har förstått att energieffektivisering är en av de
bästa vägarna för att nå 100 procent förnybart och
ett hållbart samhälle.
Energirådgivarna har nyligen lämnat in remisssvar till Näringsdepartementet avseende artikel
7 i Energieffektiviseringsdirektivet, det vill säga
den handlingsplan som ska få alla medlemsländer
att lyckas bättre med att energieffektivisera till år
2020.
Efter mycket räknande har man kommit fram
till att vi ska spara cirka 75 TWh mellan 2014 och
2020. Siffran är kumulativ, vilket innebär att det
är den totalt minskade energianvändningen under
perioden jämfört med om vi inte hade gjort något
alls. Vi tycker att det är lågt räknat, det borde gå att
göra många ﬂer lönsamma renoveringar och åstadkomma ﬂer minskade kilowattimmar. Men det är
en absolut siffra och det är bra.
Vid en informationsträff, anordnad av Näringsdepartementet, var det många organisationer som
ifrågasatte varför vi behöver spara överhuvudtaget.
”Vi har väl redan gjort vårt och det räcker gott”,
var tanken i mångas skallar. Eller den här: ”Javisst,
energieffektivisering är viktigt men vi vill helst
inte att det ska sättas något tak på energianvändningen.”
Vi tycker att det vore bra att införa de föreslagna
frivilliga avtalen mellan energileverantörerna och
Energimyndigheten, skapa nätverk för fastighetsbolag där man ställer krav på minskad energianvändning och skärpa kraven på energiprestanda för både
nybyggnad och ombyggnader.
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”Inför RUT-bidrag för att
genomföra energideklarationer.”
Ytterligare ett förslag är att införa RUT-bidrag för
energideklarationer för att skapa ett intresse och
lära sig hur man kan energieffektivisera hemma.
I dag ställs det krav på en energideklaration vid försäljning av villor till exempel – då är det lite sent för
den som är på väg att ﬂytta ut.
Låt oss nu ta tag i den stora möjligheten att minska energianvändningen i våra fastigheter, hos företag och inom den offentliga sektorn. Det kan skapa
många bra möjligheter till nya jobb och ett hållbart
samhälle. Det går inte att lösa detta en och en, men
tillsammans med kollegor i andra branscher kan vi
få till många bra, energieffektiva
lösningar. Helheten är nyckelordet. Vi hoppas att slutresultatet av remissrundan blir ett riktigt
tufft och bra mål. Vi
är många ute i verkligheten som är
redo att kavla upp
ärmarna och börja
jobbet mot ett energieffektivt samhälle.
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