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Uppdrag att föreslå en långsiktig renoveringsstrategi

Regeringens beslut
I{cgcringcn
förslag

(._

ill Boyc'rkct

uppdrar

till en lanusiktiQ
(1!,_)

byggnadsbestandet.

om ändring
direktiv

direktiv

till ett nationellt

2045 och för underlatta

a)

C11

en oversikr
grundad

både

diir fossila

kostnadseffektiv

till nära l1ollbyggnadcr.

på statistiska

av bostadshus

offemliga
brarislen

och

och privata,
fasas ut sellast

av befintliga

ska omfatta:

bygg11adsbestånder,

och fij1'viintad

och

ska stödja

oll1\'amlling

l'"örslaget

over det nationella

energiprestanda

bestaenJe

for bostäder,

den 30 maj 201 /)

<1\'

Strategin

byggnadsbestånd

sorn inre ~ir avsedda

i artikel 2a i

(l<~LJ)201/)/844

':U om byggnaders

2010/31/1

att ta fram

fiir det nationella

(I

ska ta sin utgångspunkt

med en hiig grad av cnergicCfckti\'itct

Lyggnader

cncrgimrndighct

/EU om energieffekti,-itet.

2012/27

byggnader

()

och raders

av direktiv

renoveringen

rcn()\'CrillQsstratcl'.i

hirslaget

L~llropaparlall1entcts

och Statens

andcl

i EimpJiga

renoverade

fall

byggnader

ar

20S0,

]J) iden t ifiering av kostnadseffektiva
relevanta
potentiella

för bygt,)'nadstypen
relevanta

rcnovcrinusmct

och klimatzonen,

i

troskelpunkter.

odcr sum ar
med hänsyn

tillämpliga

till

fall, i en byggnads

livscvkcl,

c)

st ratcg1cr

och åtgiircler

totalrenovering
etappvis,

S()!11

av byggnader,

och sum stödjer

renoveringar

exempelvis

hyggnadsret10veringspass
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stimulerar
inbegripet

riktade
genom

kostnadseffektiv
roralrcnovcrinj-ar

kostnadseffektiva
att ett frivilligt

som görs

~ltgärdcr och
system

rör

in förs,
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....

d) en oversikt over strategier och atgärcler sorn är inriktade på de
segment inom det nationella

1;~,'ggnadshcsUl11dct sorn har samst

cIlcrgiprcstanda,

på grund av delade incitament

på problem

marknadsmisslyckanden

sarnr en (;\'ersikt over relevanta

;1tgärder som bidrar till att motverka

och

nationella

energifattigdom,

c) strategicr och åtgärder inriktade på alla offentliga byggnader,
I)

en ovcrsik:
byggnader

över nationella
och samhällen

byggsektorn

initiariv

fiir att fr.imj» smart teknik och

samr kornperens

och uthildning

och cncrgicffektivitctsscktorn,

g) en evidensbaserad

och

skattning av förväntade

fi"lHlclar i vidare bemärkelse,

exempelvis

inom

energibesparingar

och

i fr;lga om halsa, säkerhet

och lu frkvalirct.
l )el1 långsiktiga renoveringsstrategin
och nationellt

fastställda mätbara

vaxthusgasurslappcn,

ska innehålla en färdplan med åtgiirder
framstegsindikatorer

säkerställa att det nationella

hög grad av energieffektiviter,
nol1encr),ribyggnadeL

mekanismer

bidrar till unionens

även en analys av hur tillgången till Eimpliga

enligt artikel 2a,3 ska kunna underlättas,

Bovcrket och ] '~nergi1l1yndighcten ska vid framtagande
forhålla
kornmine

till 2030,

enligt direktiv 2()j 2/27 /J'~LJ (lm cllergicffekti\'itct,

energieffektiviseringsmål
innefattar

till nära

ska innehålla indikativa milstolpar

Fardplaricn

når en

och för att underlätta

av hefintliga byggnader

2040 och 2050 och hur dessa milstolpar
Uppdraget

byggnadsbeståndet

fasa ut fossila bränslen

en kostnadseffektivomvandling

för att minska

sig till dc riktlinjer sorn tas fram i l vnropciska
fi)r byggnaders

hansvn rill dc bedömningar

cllergiprcstanch

berörda aktörer och branscher
En delredovisning

kommissionens

Myndigheterna

som kommissionen

strategin sorn Sverige rapporterade

av förslaget fcilja och

lamnar på elen långsiktiga

år 2017, I uppdraget

genomföra

ska också ta
ingår också att med

en konsultation

av de indikativa milstolparna

av förslaget.

till 2030, 2040 och 2050, och

en analys och ev. förslag pa strategier och åtgiirder för del c och el, ska
lämnas till Regeringskansliet
februari 2019. Uppdraget

(i\liJjö- och energidepartementet)
i sin helhet ska redovisas

(Miljo och energidepartementet)

scnast

dCll

28

tiLlRegeringskansliet

senast den 20 december

2019.
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Bakgrund
I':nligt artikcll()

i direktiv ::W]\I .l]/I:ll

I':l; kornmissionen

urvardcra

om byggnaders

cllergiprestanda

ska

direktivet sellast den 1 januari 2017 uch vid

behm' förcslii ändringar.
MOl

bakgrund

energiunion,

av detta, och sorn en del i genomförandet

prcscntcradc

om b\)',gnadcrs

I':uropa" den

cncrgiprcstanda
"J()

det reviderade
reviderade-

kommissionen

november

direktivet

av lLl.s

ett fCirslag till iindring av direktivet

sorn cn del av paketet

2016, J ,Jtcr !()rhalldlingar

"Ren energi rör alla i
antog rådet

elen 14 maj 2U1~, Den 19 juni publicerades

direktivet i 1':11:s officiella tidning, vilket inrichar

kraft 20 dagar scnarc.

officiellt

Direktiver

ska vara genomfc)rt

scnasi

det

att det trådde

i

den l O mars

202CL
i direkt iver om byggnaders

i\rtikcl 2a lilngsiktig renoveringsstrategi
encrgiprcstanda

ersarter

cnergidTektiviteL

i\rtikel 2a innehåller

också kompletterats
annat stärkt koppling

':l i om

artikel 4 i direktiv 2012/27/1

ele krav som fanns i artikel4

med ytterligare krav, Dc nya kraven innefattar
till cnergifatrigdom,

kostnadseffektivomvandling

att strategin ska underlätta

av befintligt bestånd

il enligt l ':uropaparlamentets
2012 om energieffektivitct,
2006/32

råelers

renoveringsst

enligt krav i artikel
':U av den 25 oktober

2009 / ~/ };:(; och

och Energimynclighetcn

l )cn scnasrc rapporteringen

tagit

av

rategin gjordes i maj 201 (J,

Pil regeringens

Ibrahim

direktiv 2012/27/1

om ändring av direktiven

fram underlag infor rapportering,

en

ak rorcr ska göras,

en rcnoveringsstrategi

J':C, Vid båda tillfällen har Bovcrkct

bland

rill nära

llo11energibyggll adcr och a It kon sui tat ion med berörda
Svcrigc har tvil gånger rapporterat

och har

vägnar

Ba-dan

l ':mma Thorn berg
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