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Förord
Myndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och
tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.
Startskottet för arbetet var det rundabordssamtal som genomfördes den 21 augusti på
regeringskansliet. På rundabordssamtalet fanns representanter från ett 20-tal offentliga
och privata företag, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Miljö- och energidepartementet. Syftet med mötet var att initiera samtal om hur respektive bransch kan
bidra till energieffektiviseringsmålet samt diskutera vilka aktörer som har en särskilt
viktig roll i arbetet med energieffektivisering.
Uppdraget pågår tills vidare och myndigheten ska redovisa hur arbetet fortskrider den
31 januari åren 2018, 2019 och 2020 och därefter årligen i årsredovisningen. Denna
rapport är den första redovisningen av sektorsstrategiuppdraget till Regeringskansliet.
Sedan uppdraget mottogs i juli 2017 har myndigheten haft dialoger och fått synpunkter
från många aktörer, vilket lagt en god grund för det fortsatta arbetet.
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Sammanfattning
Den här rapporten är myndighetens första redovisning till regeringen av sektorsstrategi
uppdraget. Redovisningen gäller den första fasen som innebär att myndigheten s ärskilt
ska redogöra för 1) vilka sektorer som det kommer att tas fram en strategi för, 2)
tidplan för det fortsatta arbetet, 3) vilka myndigheter som samråd ska ske med.

Val av sektorer
Sektorsstrategier för energieffektivisering bör omfatta hela samhället. Myndigheten
föreslår att dialoger upprättas för följande sektorer:
1

Fossilfria transporter.

2

Produktion i världsklass.

3

Framtidens handel och konsumtion.

4

Resurseffektiv bebyggelse.

5

Flexibelt och robust energisystem.

Indelningen pekar ut en förändringsriktning. I dialog med aktörer behöver det fast
ställas vilka strategier som behöver tas fram för respektive sektor. Sektorerna sam
verkar med varandra.

Figur 1 Sektorer i samverkan för hållbar energianvändning.

Tidplan för det fortsatta arbetet
Arbetet med sektorsstrategier har delats in i tre faser:
•

Fas 1, som är avslutad i och med denna rapport, avser arbetet under hösten
2017. Arbetet har fokuserat på dialoger med aktörer för att ta fram förslag på
sektorer. Utöver det har ett samhällsekonomiskt nuläge tagits fram.
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•

Fas 2 är den kommande två-årsperioden 2018–2019 när arbetet med sektorsstrategier byggs upp och strategier tas fram i dialog med aktörer.

•

Fas 3 påbörjas 2020 och innebär att, med framtagna strategier som ledstjärna,
genomföra åtgärder för att åstadkomma effektivisering. Vid behov sker upp
dateringar av befintliga strategier och nya strategier tas fram.

Myndigheter att samråda med
Samråd kring sektorsstrategiuppdraget kommer att ske med myndigheterna som
deltar i Energieffektiviseringsrådet. Rådet består av tio myndigheter med koppling till
energieffektivisering.
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1

Inledning

Myndighetens uppdrag är att tillsammans med olika branscher och i samråd med
berörda myndigheter formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Till grund
för uppdraget ligger Energikommissionens förslag att Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 och att detta mål ska kompletteras med sektorsstrategier.
Energikommissionens motivering till förslaget är: genom att både sätta ett sektors
övergripande mål för energieffektivisering och samråda med respektive bransch om
specifika effektiviseringsstrategier säkerställs den samhällsekonomiska effektiviteten
samtidigt som varje bransch ges möjlighet att bidra i arbetet med hur målet ska uppnås.
Enligt uppdraget är syftet med strategierna att få till stånd dialog mellan
Energimyndigheten, branscher och berörda myndigheter om lämpliga vägledande målsättningar och åtgärder inom varje sektor för att kostnadseffektivt bidra till att de nationella miljö- och klimatmålen nås. Myndigheten ska vid genomförande av uppdraget
samordna sig med andra pågående relaterade aktiviteter.
Uppdraget pågår tills vidare och myndigheten ska redovisa hur arbetet fortskrider den
31 januari åren 2018, 2019 och 2020 och därefter årligen i årsredovisningen.
Den här rapporten är myndighetens första redovisning av sektorsstrategiuppdraget till
regeringen. Redovisningen gäller den första fasen som innebär att myndigheten särskilt
ska redogöra för vilka sektorer som det kommer att tas fram en strategi för, vilka myndigheter som Energimyndigheten avser samråda med samt tidplan för det fortsatta arbetet.

1.1

Mål som arbetet med strategierna ska bidra till

Myndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst
på energieffektivisering.
De nationella och internationella mål som finns för energi, klimat, miljö och h ållbarhet
är ramverk för myndighetens arbete. Arbetet med sektorsstrategier ska bidra till att
uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen, där energieffektiviserings
målet är det centrala. Men resurshushållning och effektivare energianvändning är även
ett medel för uppfyllandet av andra nationella och globala mål.
Det är således ett flertal olika mål som ska beaktas i arbetet med sektorsstrategier.
I detta avsnitt redovisas de mål som bedöms ha störst betydelse för uppdraget.

1.1.1
Nationella energi- och klimatpoliska mål
Det centrala målet för sektorsstrategier är Energikommissionens förslag att Sverige till
år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2005.1

1

Mäts i tillförd energi per BNP jämfört med 2005.
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Arbetet med sektorsstrategier ska även bidra till följande nationella energi- och klimatpolitiska mål: 1) 100 procent förnybar elproduktion år 2040, 2) växthusgasutsläppen
från inrikes transport ska minska med 70 procent senast år 2030 och 3) att Sverige inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 för att därefter uppnå
negativa utsläpp.
Det innebär att uppdraget blickar bortom 2030. Med energieffektiviseringsmålet som
utgångspunkt är ambitionen att bygga upp kapacitet för att arbete ska fortgå även
efter 2030.

1.1.2
Nationella miljökvalitetsmål
Alla myndigheter har i sitt arbete – med olika relevans – att förhålla sig till de 16 miljö
kvalitetsmålen samt det övergripande generationsmålet som lyder: ”Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”
Generationsmålet har bland sina åtta strecksatser inkluderat dels effektivare energianvändning uttryckt som: ”Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är
effektiv med minimal påverkan på miljön”, och dels resurshushållning uttryckt som ”
En god hushållning sker med naturresurserna”.
Det finns även direkta kopplingar till vissa av miljökvalitetsmålen. Exempel är miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.

1.1.3
FN:s globala hållbarhetsmål
År 2015 antogs Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen
ska, liksom målet för 50 procent effektivare energianvändning, vara uppnådda senast år
2030. Energimyndigheten är en av de svenska myndigheter som har gått samman i en
gemensam avsiktsförklaring i samverkan för Agenda 2030.
Hållbarhetsmålen syftar till att 1) avskaffa extrem fattigdom 2) minska ojämlikheter
och orättvisor i världen 3) främja fred och rättvisa 4) lösa klimatkrisen. Energi har en
direkt eller indirekt koppling till alla 17 hållbarhetsmålen. Energitillgång, tillförsel och
användning påverkar alla i hela samhället. Tillgången till energi är dock ojämnt fördelad över världen och en av de stora globala utmaningarna är att skapa trygg tillgång till
säker, hållbar och effektiv energi för alla människor. Energiomställningen är nyckeln
till en hållbar samhällsutveckling och en grundförutsättning för att hantera klimatfrågan. Energi är att betrakta som en resurs som är nödvändig för att kunna uppnå andra
hållbarhetsmål.
Utifrån myndighetens tidigare rapportering till regeringen bedöms följande hållbarhetsmål vara de mål som arbetet med sektorsstrategier främst kommer att bidra till.
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Mål 7 Hållbar energi för alla. Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och
modern energi till en överkomlig kostnad.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Att bygga upp en motståndskraftig
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Att städer och bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Att främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen. Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

1.2

Nyttan med sektorsstrategier

Myndigheten bedriver redan arbete med att främja energieffektivisering hos företag,
kommuner, organisationer och hushåll. En utgångspunkt med sektorsstrategierna är att
dessa kan öka takten i det redan pågående arbetet och medföra följande nyttor:
•

Främja och driva utveckling och innovation och därmed bidra till att utveckla
såväl nya marknader som nya produkter och tjänster.

•

Bidra till stärkt konkurrenskraft.

•

Samverkan mellan och inom olika branscher och olika typer av aktörer främjas
nationellt, regionalt och lokalt.

•

Det tas fram gemensamma målsättningar för aktörerna att kraftsamla kring,
vilket kan ge ökat engagemang och motivation att genomföra åtgärder
och delta i specifika satsningar. Dialogbaserat arbetssätt etableras i större
utsträckning.

•

Fler och nya kanaler att sprida och implementera ny kunskap, goda exempel etc.

•

Större utväxling av befintliga styrmedel och aktiviteter genom kraftsamling och
samordning kring utmaningar som är gemensamma för flera branscher.

•

Underlag till utveckling av nya styrmedel.

•

Årlig genomlysning av hur arbetet med energieffektivisering går. Det ger
underlag för uppföljningsaktiviteter och möjlighet att kunna föra in t.ex. årliga
summits, jämförelser och tävlingsmoment.

Myndighetens vision för uppdraget är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Det kräver att de lösningar som redan finns ska användas så brett som möjligt,
att den kunskap som redan finns omsätts i nya effektiva lösningar och att ny kunskap
genereras för framtidens nytänkande möjligheter. Resurseffektiv energianvändning
behöver bli en integrerad del i alla aktörers verksamhet, från akademi och institut,
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över företag och organisationer till oss alla som konsumenter. Det första steget i de
beteendeförändringar som är nyckeln till framgång är att höja kunskapen om möjlig
heterna, lyfta fram fördelarna med resurseffektiv energianvändning samt säkerställa
att det är enkelt att göra energieffektiva val.
Nya och bredare samarbetsformer kommer att vara nödvändiga för att ta till vara på de
möjligheter som den allt snabbare förändringstakten erbjuder. Förändrad efterfrågan
på lösningar och nya typer av aktörer leder till ökade drivkrafter till förändring. Det
kommer att accelerera marknadsintroduktion av nya lösningar. Det finns stora möjligheter för nya företag och marknader att växa fram. Arbetet med sektorsstrategier
kommer att bidra till ökad konkurrenskraft hos företag genom att nya smarta produkter och tjänster kan bidra till effektiv energianvändning både inom och utanför Sveriges
gränser.
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2

Genomförande av uppdragets
första fas

Uppdragets första fas, det vill säga arbetet under hösten 2017, hade som målsättning att
skapa ett intresse och engagemang bland berörda branscher och aktörer samt identifiera
sektorer att ta fram strategier för eller inom. Arbetet har präglats av ett stort antal dialoger med olika aktörer för att få en bild över hur arbetet med sektorsstrategier bör utformas för att bli framgångsrikt.
Följande aktiviteter har genomförts:
Öppen hearing och skriftligt samråd

I slutet av september hölls en öppen hearing om uppdraget. Syftet var att beskriva uppdraget och ge intresserade aktörer möjlighet att i ett tidigt skede ge sina inspel, tankar
och idéer. Som komplement till hearingen fanns möjlighet för samtliga aktörer att
inkomna med synpunkter via ett skriftligt samråd som avslutades den 1 oktober.
Separata dialoger med olika aktörer

Utöver hearing och skriftligt samråd, har myndigheten haft separata dialoger med både
offentliga aktörer och representanter från näringslivet.
Det har under uppdragstiden inte funnits möjlighet att föra dialog med alla aktörer och
organisationer som förväntas kunna bidra i arbetet framöver. I denna inledande fas
har därför fokus varit på dialoger med forum, nätverk och branschorganisationer där
myndigheten i dagsläget har upparbetade kanaler. Dialogerna behöver således fortgå
och fördjupas under 2018 för att kunna få en heltäckande och mer genomarbetad bild
av vilka aktörer och nätverk som är engagerade i frågor som framåt kan ha en roll i
uppdraget, t.ex. nya aktörer som är möjliggörare för förändring. Se vidare under kapitel 4 Arbetssätt och tidplan för fortsatt arbete.
Samordning med andra statliga myndigheter

Samordning med andra statliga myndigheter har skett vid två tillfällen på ordinarie
möten med Energieffektiviseringsrådet. Under rubrik 5 beskrivs vilka myndigheter som
är med i Energieffektiviseringsrådet.
Genomlysning av pågående aktiviteter och insatser

En genomlysning av andra pågående aktiviteter och insatser har gjorts för att säkerställa att samordning sker på lämpligt sätt och att hänsyn tas till aktiviteter där aktörerna redan deltar. Under Rubrik 4.4 beskrivs hur sektorsstrategierna förhåller sig till
pågående processer och initiativ.
En sammanfattning av resultatet från hearing, skriftligt samråd, dialoger och samråd
med statliga myndigheter finns i bilaga B.
Parallellt med det dialogbaserade arbetet har myndigheten tagit fram ett inledande samhällsekonomiskt nuläge. Den återfinns i sin helhet i bilaga A.
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3

Sektorer

Sektorsstrategier för energieffektivisering bör omfatta hela samhället. Det engagemang
och inspel som myndigheten mött i genomförda dialoger ger inte underlag att exkludera någon bransch.

3.1

Bakgrund till sektorsindelning

Resultaten från dialogerna har utgjort underlag till förslag på sektorer. Inspelen har
varit många och delvis även haft olika inriktningar. De förslag på sektorsindelning som
framkommit under dialogerna har i stor utsträckning varit traditionella branschsektorer.
Behovet att hitta former för branschöverskridande samarbeten lyfts dock fram, särskilt
när det gäller transporter och fastigheter. Aktörerna är vidare positiva till ett angreppssätt där branscherna arbetar med gemensamt fokus på möjligheter och utmaningar.
Myndigheten har gjort en sammantagen bedömning och analys av de inspel som dialogerna gett och utifrån det föreslagit sektorer. För att arbetet med sektorsstrategier ska bli
verkningsfullt är det särskilt nedan tre punkterna som myndigheten bedömt som viktiga.
1

Hänsyn måste tas till aktörernas rådighet och ägarskap att genomföra (eller
kunna påverka genomförandet av) konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

2

Aktörernas drivkraft och vilja att delta i arbetet är en grundförutsättning.
Arbetet med sektorsstrategier ska både bidra till att flytta den stora massan
(bred implementering) och driva fronten (nya innovationer). En förutsättning
för framgång blir då att en stor bredd av aktörer vill delta i arbetet.

3

Samverkan mellan branscher och med aktörer som står för nya möjlig
heter behöver främjas. Samarbeten behövs för att gemensamt hitta nya
lösningar på utmaningar inom olika områden. Indelningen behöver även ge
förutsättningar för att involvera nya aktörer och utveckla möjligheter till samverkan mellan befintliga aktörer. Det är viktigt att fånga in både det som kan
göras nu respektive i framtiden.

3.2

Sektorer där strategier föreslås tas fram

En sektor kan definieras på flera sätt, där uppdelning utifrån bransch kanske är det
vanligaste. Myndigheten har i detta uppdrag dock valt att definiera sektor snarare utifrån temaområden där arbete behövs för att bidra till energiomställningen. Syftet med
denna indelning är att den ska främja, och ge former för, samverkan mellan branscher
och olika typer av aktörer (privata, offentliga och hushåll) för att tillsammans arbeta
med möjligheter och utmaningar för att uppnå effektivare energianvändning.
Myndigheten föreslår att dialoger upprättas för följande sektorer:
1

Fossilfria transporter.

2

Produktion i världsklass.

3

Framtidens handel och konsumtion.

4

Resurseffektiv bebyggelse.

5

Flexibelt och robust energisystem.
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Ovan avser en huvudindelning som också pekar ut en förändringsriktning. Inledningsvis
kommer det praktiska arbetet behöva utgå från de strukturer som finns idag. Det gäller
även uppföljning och utvärdering då indikatorer och officiell statistik behöver utgöra
utgångspunkt.
I dialog med aktörer - etablerade och nya - behöver det fastställas vilka strategier och samarbetsformer som behöver tas fram per sektor. Samverkan finns även mellan sektorerna.

Figur 2 Sektorer i samverkan för hållbar energianvändning.

3.2.1
Kort om sektorerna
De föreslagna sektorerna beskrivs kortfattat nedan.
Fossilfria transporter
Energianvändningen för inrikes transporter motsvarade år 2015 24 procent av den
slutliga energianvändningen i Sverige. Den största delen utgörs av fossila bränslen.
Energieffektivisering utgör ett viktigt medel för att nå en fossilfri transportsektor.
Inom SOFT2 fastslogs att det är viktigt att arbeta med åtgärder inom tre olika områden
för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet: 1) transporteffektivt samhälle, 2) energi
effektiva och fossilfria fordon och farkoster, 3) förnybara drivmedel. Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre områden kommer därför att
behöva utnyttjas för att nå de ambitiösa mål som satts upp.
En bedömning från myndighetens sida är att det inom strategiarbetet kan vara särskilt
framgångsrikt att fokusera på åtgärder som rör ett mer transporteffektivt samhälle. Här
finns rådighet att genomföra förändringar såväl i enskilda företag och organisationer som
i samhället i stort. Det finns även identifierade utmaningar som behöver lösas gemensamt
mellan olika aktörer i samverkan. Därtill finns också goda ekonomiska, miljömässiga och
sociala skäl till att utveckla mer transporteffektiva samhällen. Detta är mervärden som kan
uppstå till följd av energieffektivisering och en stor bredd av aktörer behöver engageras.

2

Samordningsuppdrag om omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

11

Tabell 1. Mål som Fossilfria transporter framförallt bidrar till.
Nationella energi- och klimatpoliska mål

FN:s globala hållbarhetsmål

• 50 % effektivare energianvändning år 2030
• Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045
• Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med
minst 70 % senast år 2030

Produktion i världsklass
Energieffektivisering kan bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och öka tillväxten. Efterfrågan på energieffektiva lösningar är stor och bedöms öka. Inom industrin
finns det fortfarande orealiserade energieffektiviseringspotentialer både i närtid och på
sikt i och med ny effektivare teknik och metoder.
Energieffektivisering kan således bidra till ökad konkurrenskraft både genom energi
effektivisering i den egna verksamheten och genom den nytta smarta produkter och
tjänster kan bidrar med på global nivå. Det finns även möjlighet för nya företag, produkter och marknader att växa fram. Genom sin produktutveckling kan företag bidra
till en hållbar utveckling, både inom och utanför Sveriges gränser med möjlighet till
affärsutveckling. Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter,
system och tjänster är viktiga grundförutsättningar, liksom automation och digitalisering. Industrin är tillsammans med den industrinära tjänstesektorn, handelssektorn och
konsumenterna en nyckelaktör på vägen mot en cirkulär ekonomi.
I sektorn inkluderas industri, övrig produktion samt den produktionsnära tjänstesektorn.
Industrin står för ca en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige och är
därmed en viktig del i arbetet.
Arbetet inom sektorn har kopplingar till Industriklivet och Program för energieffektivisering i industrin (Energisteget).
Tabell 2. Mål som Produktion i världsklass framförallt bidrar till.
Nationella energi- och klimatpoliska mål

FN:s globala hållbarhetsmål

• 50 % effektivare energianvändning år 2030
• Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045

Resurseffektiv bebyggelse
Sektorn resurseffektiv bebyggelse inkluderar planering, byggande och drift av byggnader och anläggningar i städer, tätorter och övrig bebyggd miljö. Byggnader och
anläggningar behöver lokaliseras och utformas så att resurseffektivitet beaktas i ett
livscykelperspektiv.
Det pågår en stor inflyttning till städer, vilket innebär behov av nya infrastrukturlösningar och genererar ett stort tryck på nybyggnad och uppgradering av befintlig
bebyggelse. Detta ställer krav på nya idéer och innovationer.
Svenska städer försörjs redan till stor del med förnybar energi, med värme från biobränslen (bl.a. industriella biprodukter), avfall och restvärme via fjärrvärmenäten, och
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med el från i huvudsak förnybara energikällor. Städerna kan komma att bli allt mer
självförsörjande på energi och med allt mindre utsläpp genom att förbättra bebyggelsens energiprestanda och byggnadernas roll i energisystemet. Tillvaratagande av restvärme, byggnadsanknuten energitillförsel, lagring och flexibel användning av energi är
viktiga delar i det sammanhanget. Många svenska städer ligger långt fram och kan bli
allt mer av föredömen för andra, inom och utom landet.
Inom sektorn kommer det krävas samarbete på alla nivåer i samhället - nationellt,
regionalt och lokalt. Följande utgör viktiga delar:
1

planering inför ny bebyggelse av t.ex. bostäder och anläggningar,

2

resurseffektiv utformning och uppförande av byggnader och anläggningar,

3

hur byggnaderna förvaltas, används och renoveras.

För att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder är nya modeller och
incitament för samverkan mellan hyresgäster/ verksamhet och fastighetsägare en viktig
del. En annan viktig fråga är behovet av att ta tillvara energieffektiviseringspotentialer
vid renovering.
Koppling finns till den nationella renoveringsstrategin, Kommittén för moderna byggregler, Boverkets uppdrag kring regler för nära-nollenergibyggnader och till informationscentrum för hållbart byggande.
Tabell 3. Mål som Resurseffektiv bebyggelse framförallt bidrar till.
Nationella energi- och klimatpoliska mål

FN:s globala hållbarhetsmål

• 50 % effektivare energianvändning år 2030

Framtidens handel och konsumtion
Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter är nödvändiga för
energiomställningen. Offentlig upphandling och inköp kan ge incitament och drivkraft
till förändring genom att efterfrågan på resurseffektiva lösningar ökar. Inköp och upphandling är även ett kraftfullt verktyg för att accelerera marknadsintroduktion av ny
teknik genom att garantera en första beställning.
För att kunna ställa om till hållbara konsumtionsmönster behövs utbildning och tillgång
till tydlig och lättillgänglig information om produkter och tjänster. Först med rätt kompetens har konsumenter förutsättningar att köpa de energieffektiva produkter, system
och tjänster som idag finns på marknaden och efterfråga nya innovativa lösningar.
Metoder för hållbara offentlig upphandling är ett viktigt medel för att öka spridning
av produkter och tjänster med god energiprestanda. Offentlig upphandling kan ta bort
hinder som (upplevd) risk, brist på finansiering och brist på kunskap. Detta uppnås
genom att den offentliga sektorn 1) arbetar med att ta fram kraven som kan användas
av den privata sektorn, 2) bidrar till att priset på produkter minskar på grund av efterfrågan i stor skala och 3) bekostar den tidiga introduktionen av innovationer.
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Ökad energieffektivitet i företag främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster bl.a. genom att den energi som används vid tillverkning och distribution av produkter minskar. En stor del av energianvändningen för en produkt kan uppstå hos företag
i leverantörskedjan. Det finns därmed möjlighet till energieffektivisering genom att de
stora inköpande företag ställer krav på energieffektivisering i sina leverantörsled.
Handeln kan bidra med information och vägledning för att underlätta och främja
resurseffektiva val. Hållbarhetsinformation kan tillgängliggöras och integreras i företagets rapporteringscykel. Genom samverkan med fastighetsägare kan energianvändningen i handelslokaler minska.
Tabell 4. Mål som Framtidens handel och konsumtion framförallt bidrar till.
Nationella energi- och klimatpoliska mål

FN:s globala hållbarhetsmål

• 50 % effektivare energianvändning år 2030
• Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045

Flexibelt och robust energisystem
Ett hållbart energisystem behöver vara robust och flexibelt. Det svenska elsystemet står
i dag inför förändringar. Dels börjar flera produktionsanläggningar att åldras och dels
ändras elsystemet genom ett ökat antal småskaliga elproducenter samt utbyte av fossila
bränslen mot el, såväl i fordon som i industriella processer.
Elektrifiering och effektfrågan är två särskilt viktiga områden att beakta.
Energieffektivisering handlar inte bara om att använda energi effektivare, utan även om
när energin används. Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexibilitet är möjliggörare, liksom affärsmodeller och lösningar (såväl tekniska som administrativa) för nya roller inom energisystemet, t.ex. prosumenter.
Energieffektivisering i tillförsel, omvandling och distribution samt flexibel energi
användning ger också bidrag till ett hållbart energisystem.
Samverkan krävs mellan energisystemets alla aktörer, både producenter, energibolag
och energianvändare (privata och offentliga aktörer samt hushåll).
Tabell 5. Mål som Flexibelt och robust energisystem framförallt bidrar till.
Nationella energi- och klimatpoliska mål

FN:s globala hållbarhetsmål

• 100 procents förnybar elproduktion år 2040
• 50 % effektivare energianvändning år 2030

3.3

Grundläggande principer för arbetet

Arbetet med sektorsstrategier behöver genomsyras av en helhetssyn och kopplas till mervärden av energieffektivisering. Det är dessa, snarare än energieffektivisering enskilt, som många av aktörerna motiveras av och arbetar med i sin dagliga
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v erksamhet. Hållbarhetsfrågan är ett enskilt viktigt mervärde som strategiarbetet kan
kopplas till för att deltagandet ska kännas relevant och meningsfullt.
Myndigheten har identifierat ett antal viktiga principer som bedöms ge förutsättningar
för att uppnå bra resultat av arbetet. Principerna kommer ligga som grund för, och
genomsyra, kommande arbete med sektorsstrategier.
Identifierade principer är följande:
•

Stor potential finns i samverkan utifrån ett systemperspektiv (myndighet,
region, kommun, företag, konsument och NGO).

•

Energieffektivitet utgör en grund för konkurrenskraft och tillväxt.

•

Cirkulär ekonomi som utgångspunkt.

•

Digitaliseringen är en viktig möjliggörare som aktivt behöver integreras i
arbetet.

•

Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, system och
tjänster (inkl. nya affärsmodeller) är en förutsättning.

•

Innovativa arbetssätt och energieffektiva beteenden, hos såväl privatpersoner
som företag, krävs för förändring.

•

Tillgång till finansieringslösningar och energitjänster för genomförande av
åtgärder.

•

Resurseffektiv energianvändning integreras i aktörernas förbättringsarbete.
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4

Arbetssätt och tidplan för
fortsatt arbete

Myndighetens främsta roll är att säkerställa att strategierna fyller sitt syfte och bidrar
till att energieffektiviseringsmålet nås på ett kostnadseffektivt sätt. Både totalt sett och
ur ett aktörsperspektiv. Det innebär bl.a. att myndigheten behöver ha en överblick över
andra pågående initiativ inom hållbarhetsområdet och säkerställa samordning. Med
avstamp i redan pågående initiativ och myndighetens kontaktnät, behöver myndigheten
med olika insatser motivera aktörerna att aktivt bidra i arbetet med sektorsstrategier.
Myndigheten kommer även ha en roll att utmana branscherna att vara ambitiösa,
nytänkande och öppna för nya samarbeten. Ett underlag för öppenhet och nytänkande
är publikationen ”Fyra framtider”3 där myndigheten beskrivit ett antal utmaningar för
den framtida utvecklingen.
Arbetet med sektorsstrategier har delats in i tre faser:
•

Fas 1, som är avslutad i och med denna rapport, avser arbetet under hösten
2017. Beskrivning av arbetet finns i kapitel 2.

•

Fas 2 är den kommande två-årsperioden 2018–2019 när arbetet med sektorsstrategier byggs upp och strategier börjar tas fram i dialog med aktörer.

•

Fas 3 påbörjas 2020 och innebär att, med framtagna strategier som ledstjärna,
genomföra åtgärder för att åstadkomma effektivisering.

I denna rapport anges tidplan och arbetssätt för arbetet i Fas 2. Arbetet i fas 3 beskrivs
på en översiktlig nivå. I de årliga rapporteringarna till regeringen kommer myndigheten
redovisa hur arbetet fortskrider och effekterna av arbetet. Myndigheten kommer även
redovisa behov av nya åtgärder kopplat till arbetet med sektorsstrategier.

4.1

Fas 2 – 2018–2019

Syftet med fas 2 är att starta upp strategiarbetet inom de fem sektorerna i dialog med
relevanta aktörer. Inledningsvis behöver det slutliga förslaget på sektorsindelning, som
presenteras i denna rapport, kommuniceras till de aktörer som lämnat synpunkter under
Fas 1.
Följande övergripande aktiviteter planeras under fas 2:
•

3

Dialog med branscher, aktörer och myndigheter inom de olika sektorerna.
Syftet med dialogerna under inledningen av fas 2 är att 1) få en bild av hur
olika aktörer vill och kan bidra i arbetet, 2) identifiera och tillsammans formulera specifika utmaningar och möjliggörare för sektorerna, 3) fastställa vilken
strategi/vilka strategier som behöver tas fram för att respektive sektor på bästa

Fyra framtider, Energisystemet efter 2020 – Energimyndigheten 2016.
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sätt ska bidra till målen4, 4) identifiera former för det praktiska arbetet med att
ta fram respektive strategi.
•

Driva och leda arbetet med att ta fram de strategier som identifierats.
Myndigheten ansvarar för strategierna och sätter ramarna för dem, men visioner och målsättningar måste tas fram tillsammans med branscher och aktörer.

•

Rapportering till regeringskansliet (31 januari 2019 och 2020) hur arbetet med
sektorsstrategierna fortskrider och eventuella behov av nya åtgärder/styrmedel.

•

Planering och genomförande av nytt rundabordssamtal som uppföljning av det
som genomfördes i augusti 2017. Syftet är att inleda ett återkommande rundabordssamtal där relevanta aktörer, med koppling till sektorerna, samlas för att
diskutera hur arbetet med sektorsstrategierna fortskridit, resultat av arbetet och
vägval för det fortsatta arbetet.

•

Löpande kommunikationsinsatser för att 1) informera om sektorsstrategi
uppdraget, 2) upprätthålla engagemang och intresse hos de aktörer där dialoger
skett, 3) få nya aktörer intresserade att delta i arbetet.

Det är viktigt att hänsyn tas till redan befintliga initiativ som aktörerna deltar i. Hos
aktörerna finns begränsade resurser att delta i denna typ av satsningar. Samordning
bedöms vara en förutsättning för att det ska finnas tid för aktörer att engagera sig i
arbetet med sektorsstrategier. Kartläggning av befintliga initiativ per sektor behöver
färdigställas i inledningen av fas 2.
Utöver ovan utåtriktade aktiviteter kommer myndigheten under 2018 att sätta upp en
intern organisation och struktur för arbetet med sektorsstrategier för de kommande
åren. Uppdraget kommer vara myndighetsövergripande och inrättas i programform
med underliggande projekt.

4.2

Fas 3 – 2020 och framåt

I fas 3 är huvudsyftet att med framtagna strategier som ledstjärna åstadkomma effektivisering. Vid behov sker uppdateringar av befintliga strategier, nya strategier kan
behöva tas fram och eventuella behov av nya åtgärder/styrmedel föreslås.
Fokus i början av fas 3 är att färdigställa de eventuella strategier som ännu inte är klara
samt inleda det praktiska arbetet med att genomföra åtgärder för att nå de målsättningar
och visioner som satts upp.
Myndigheten behöver komplettera strategierna med insatser och aktiviteter och aktivt
arbeta för att få till den förändring och utveckling som krävs för att målet i strategierna
ska uppnås. Att det finns en gemensam vision och målsättning för aktörer inom en viss
bransch, eller inom en viss utmaning/möjliggörare, kan ge aktörerna ökat engagemang
att vilja delta i specifika satsningar. Myndigheten samt andra nationella, regionala och
lokala aktörer som branschföreträdare kan använda dessa visioner/målsättningar för att
engagera även nya aktörer att ställa sig bakom strategierna och bidra till att de uppfylls.
Det blir en kraftsamling för att uppnå en gemensam målsättning tillsammans med de
nyttor som finns för enskilda aktörer att delta.

Den samhällsekonomiska nulägesbeskrivningen utgör underlag till detta arbete (se bilaga A). I denna
fas ingår att analysera respektive strategis innehåll utifrån samhällsekonomiska konsekvenser.
4
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De insatser/aktiviteter som myndigheten bör driva kommer bero på strategiernas karaktär. Exempel på möjliga insatser som myndigheten kan initiera kopplat till strategiernas
visioner och målsättningar är följande:

4.3

•

specifika projektutlysningar utifrån de styrmedel myndigheten har (eller föreslår att få) för att erbjuda möjlighet till finansiering,

•

kommunikationsinsatser,

•

specifika utmaningar för att få en viss typ av aktörer att engagera sig och göra
åtaganden kring en specifik fråga (jämför belysningsutmaningen eller fossilfritt
Sveriges arbete med utmaningar),

•

initiera regionala och lokala samarbeten och aktiviteter,

•

kunskapsstöd genom att bland annat sprida forskningsresultat, lärande exempel, metoder och verktyg,

•

skapa eller utveckla plattformar för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Storytelling och nudging som arbetsmetoder

Branscherna har redan gjort massor av saker på energiområdet. Ett bra sätt att inledningsvis skapa ett engagemang för att få enskilda aktörer att delta i arbetet är att ta fram
berättelser om några av dessa exempel. Syftet är att visa det som redan åstadkommits
och vad det betytt för lönsamheten, kunderna, miljön, arbetsmiljön, varumärket, regionen etc. Ett annat viktigt syfte är att visa skalbara lösningar som flera aktörer har möjlighet att implementera.
Berättelser kan bidra till ett mentalt skifte till att se effektiviseringens möjligheter och
något att vara stolt över och ge ”en knuff” att agera, d.v.s. nudging. Nudging kan även
användas på andra sätt i arbetet.
Berättelsen bör adressera vilka problem som kan lösas med energieffektivisering som
verktyg och fokus ligga på de nyttor och lösningar som uppstår till följd av energi
effektivisering. Att koppla berättelserna till hållbarhetsfrågan och bidrag till FN:s hållbarhetsmål kan vara ytterligare ett sätt att sätta energieffektivisering i ett sammanhang
och engagera aktörer. Inom berättelserna kan även föregångare inom olika sektorer och
områden lyftas fram som exempel för andra aktörer att inspireras av.
Hur det praktiska arbetet med storytelling och nudging bäst läggs upp kommer att ta
form under dialogerna i Fas 2.

4.4

Samordning med andra pågående processer, initiativ och
aktiviteter

En genomlysning av pågående processer, initiativ och aktiviteter har genomförts för att
säkerställa att samordning sker på lämpligt sätt. Dialoger har skett med de pågående
initiativ som har nära koppling till uppdraget.
Initiativ där samordning bedöms ha särskild vikt i inledningen av uppdraget beskrivs
nedan:
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Utredning om energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring
för mindre aktörer (M2017:04)
Mindre aktörers möjlighet till energieffektivisering och småskalig elproduktion är i
centrum för denna utredning. Utredningen pågår till oktober 2018 och ska lämna ett
delbetänkande i februari 2018. Eftersom uppdraget om sektorsstrategier är långsiktigt
finns det möjlighet att ta fasta på utredningens rekommendationer och förslag i arbetet
med sektorsstrategier, då mindre aktörer återfinns inom de flesta sektorer.
Fossilfritt Sverige
En av aktiviteterna som bedrivs inom Fossilfritt Sverige är arbete med att ta fram färdplaner för fossilfrihet. Strategier för energieffektivisering skulle kunna vara nästa steg
i aktörernas arbete med dessa färdplaner. Aktiviteter planeras för att inleda dialog med
de aktörer som deltar i färdplansarbetet. Utöver färdplanerna samlar Fossilfritt Sverige
många engagerade aktörer där även strategiarbete kopplat till energieffektivisering har
potential att kunna bli en viktig fråga.
Uppdraget att samordna omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)
Det är även i fortsättningen relevant att informera om SOFT-uppdraget, inhämta synpunkter ifrån och hitta synergier med de andra myndigheterna i SOFT. Tillsammans
har myndigheterna många kanaler för att nå ut med kunskap om energieffektivisering i
transportsektorn samt attrahera aktörer att vilja bidra i arbetet. I sektorsstrategiuppdraget kommer utgångspunkten i arbetet med Fossilfria transporter vara de effekter och
delmål som identifierats i SOFT-arbetet.
Forum för smarta elnät
Energisystemet och effektfrågan kommer att vara en del av s ektorsstrategiarbetet.
I arbetet med sektorn Flexibelt och robust energisystem kommer samverkan med
Forum för smarta elnät bli en del.
Näringslivsfrämjande insatser
Näringslivsfrämjande insatser på nationell nivå kommer löpande att bevakas inom
ramen för sektorsstrategiuppdraget. När arbetet med olika sektorer påbörjas i fas 2,
kommer samordning att säkerställas med de insatser som berör de specifika sektorerna.
Exempel i nuläget är regeringens strategiska samverkansprogram, handlingsplan för
smart industri och Sveriges exportstrategi.
Länsstyrelsernas uppdrag att främja, samordna och leda det regionala
arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har till syfte att underlätta och
effektivisera länsstyrelsernas arbete inom energi- och klimatområdet. Länsstyrelserna
har också ett nytt uppdrag att leda och samordna arbetet med att i dialog med andra
aktörer i respektive län ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier,
som ska antas senast den 31 december 2019. Strategiarbetets fas 2 behöver samordnas
med Länsstyrelsernas uppdrag för att få lokal och regional förankring och spridning av
insatser och aktiviteter.
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Energikontoren Sverige
Energikontorens arbetssätt grundar sig på att själva, eller i samverkan med andra, öka
medvetenheten och kunskapen genom informations- och kunskapsspridning, vara ett
stöd i energi- och klimatarbetet och fungera som projekt- och processledare. Precis som
Länsstyrelserna kan Energikontoren ha en roll i regional förankring och spridning av
insatser och aktiviteter.
Informationscentrum för hållbart byggande
Det finns vidare viktiga initiativ som ska främja kunskapsutveckling. En sådan plattform som är under uppstart är Informationscentrum för hållbart byggande. Plattformen
kan komma att få en viktig roll i att utveckla kompetens, bland annat utifrån de resultat
av åtgärder och aktiviteter som kommer kopplas till sektorsstrategiarbetet.
Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för
energieffektiviserande renovering
Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering kommer att beaktas och inkluderas i det fortsatta a rbetet
med sektorsstrategier, Bevakning kommer även att ske av det arbete som pågår
inom Kommittén för moderna byggregler samt Boverkets uppdrag kring regler för
nära-nollenergibyggnader.
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5

Myndigheter att samråda med

Sedan 2010 har tio myndigheter samverkat kring energieffektivisering inom det så
kallade Energieffektiviseringsrådet. Förutom Energimyndigheten deltar Tillväxtverket,
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Energimarknadsinspektionen, Naturvårdsverket,
Trafikverket, Jordbruksverket, Boverket, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting.
Samråd kring sektorsstrategiuppdraget kommer även fortsättningsvis att ske med
myndigheterna som deltar i Energieffektiviseringsrådet.
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6

Plan för samhällsekonomiska
konsekvensanalyser samt
uppföljning och utvärdering

Sektorsstrategierna och eventuella förslag till följd av arbetet ska enligt uppdrags
beskrivningen analyseras med avseende på deras samhällsekonomiska konsekvenser. En
övergripande samhällsekonomisk konsekvensanalys återfinns i bilaga A. I detta kapitel
ges en plan för hur fortsatta samhällsekonomiska konsekvensanalyser bör genomföras
vartefter sektorsstrategier tas fram och konkretiseras. Det är inte möjligt att ta fram
sådana konsekvensanalyser förrän sektorsstrategierna tar mer form i uppdragets fas 2.
Myndigheten har även ett årligt uppdrag att rapportera genomförandet av sektorsstrategierna samt effekterna av dessa. Beroende på vilka effekter som avses är två typer
av rapporter aktuellt. När det gäller årlig rapportering av genomförandet från år 2020
och framåt och direkta resultat av insatser hänvisas till årsredovisningen. När det gäller
samhällsekonomiska effekter bör utvärderingar genomföras på motsvarande sätt som
de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna.

6.1

Syfte

Att analysera samhällsekonomiska konsekvenser före eller efter implementering av
insatser görs för att:
•

avgöra om de samhällsekonomiska mål som strategiernas visioner och aktivi
teter kopplas till nås till så låga samhällskostnader som möjligt.

•

föreslå förbättringar för ökad kostnadseffektivitet, t.ex. i form av styrmedel och
insatser.

I princip alla typer av aktiviteter kan utvärderas utifrån förutsättningar och möjligheter
att vara kostnadseffektiva. Även vissa uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter inom
ramen för sektorsstrategier kan t.ex. öka kostnadseffektiviteten genom att ge vissa aktörer ett ökat incitament att energieffektivisera, t.ex. att återkoppla uppnådda resultat till
deltagande aktörer, ge möjlighet till jämförelser och erfarenhetsutbyte samt kommunicera och sprida resultat till nya potentiella aktörer.
De samhällsekonomiska kostnadseffektivitetsanalyser som här avses utgår ifrån
olika typer av statliga insatser och fokuserar på förväntade eller faktiska effekter.
Förenklingar och avgränsningar måste göras, specifikt måste relevanta effekter identifieras och beskrivas. De mest centrala bör kvantifieras, i övrigt är varierande grad av
kvalitativa beskrivningar aktuella. Sektorsstrategier berör flera samhällsområden och
samhälleliga mål. Det är därför centralt för analysen vilka effekter som ingår och på
vilket sätt de analyseras. Det bör också finnas en möjlighet att revidera hur vissa effekter analyseras. Detta gäller dock troligen mer närliggande effekter än de övergripande
samhällsekonomiska.
Begreppet uppföljning svarar på frågan vad som har hänt genom att registrera och
beskriva ett händelseförlopp (t.ex. med indikatorer). Begreppet utvärdering svarar på
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frågan varför något har hänt eller inte hänt, genom att beskriva, förklara, värdera och ge
förslag på förändringar baserat på systematiskt insamlad och analyserad information.
Samhällsekonomiska analyser efter genomförandet är därmed en typ av utvärdering.

6.2

När och av vem?

Energimyndigheten kommer att leda arbetet med att ta fram sektorsstrategier.
Energimyndigheten ansvarar för att ta fram och implementera strategierna och bör
därför också planera för uppföljning och utvärdering och säkerställa att detta genomförs, inklusive samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Myndighetens interna organisation för sektorsstrategier sätts upp i början av 2018 genom ett programdirektiv.
Vilka delar i utvärderingen som görs när behöver fastställas. Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv inkluderar en första del att göra en nedbrytning av målhierarkin samt val av
relevanta effekter. Eventuellt kan även val av mer specifika metoder och datamaterial
för respektive sektor göras redan här. Den närmast följande delen görs när sektorsstrategierna konkretiseras i fas 2 sett till innehåll och berörda aktörer. Alternativa innehåll
inom en sektor kan då jämföras och förväntade effekter uppskattas. Dessa analyser bör
ligga till grund för att besluta innehåll i respektive strategier. Arbetet bör förankras med
sektorn inom ramen för de fortsatta dialogerna. I senare delar flyttas fokus till att analysera faktiska insatser och föreslå justeringar och eventuellt nya åtgärder och insatser.

6.3

Hur: Metodval

6.3.1
Val av övergripande metod för samhällsekonomisk analys
Energimyndigheten avser att göra samhällsekonomiska analyser före och efter verkställandet av sektorsstrategier i form av kostnadseffektivitetsanalyser. Denna typ av
analyser kan svara på vilka alternativa innehåll i respektive sektorsstrategi som gör att
uppsatta mål nås till så låg samhällskostnad som möjligt. Detta innebär ofta också att
föreslå förändringar av styrmedel och åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten.
De styrmedel som kan uppfylla ett givet mål till lägsta möjliga kostnad är kostnadseffektiva. En central del av analysen är ofta att studera företagsekonomisk lönsamhet.
Att ett styrmedel är verksamt i den mening att den genererar nyttor och bidrar till måluppfyllnad behöver inte innebära att det bidrar till att nyttan erhålls till lägst kostnad
för samhället.
Slutsatser relaterade till styrmedels kostnadseffektivitet beror på det (eller flera) mål
som effekten utvärderas mot. T.ex. styrmedlets ”formellt” angivna syfte, såsom det
framgår i aktuella styrdokument.

6.3.2
Val av nulägen utifrån identifierade och förväntade effekter
Centralt för att avgöra förväntade effekter av strategier är att fastställa nulägen för de
förändringar i sektorn som bedöms relevanta. Nuläget när det gäller effekter på energi
effektiviseringsmålet tar rimligen sin utgångspunkt i befintliga styrmedel. Befintliga
styrmedels effekter på målet återges i det senaste scenariot i bilaga A. Detta nuläge
behöver i fas 2 brytas ner på valda sektorer. Utifrån innehållet i respektive strategi kan
sedan förväntad effekt på energieffektiviseringsmålet skattas. Om andra samhällsmål är
aktuella behövs motsvarande nulägen.
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Därefter behövs nulägen för ett urval av aktörer – se nedan – när det gäller energi
användning samt befintligt energieffektiviseringsarbete. En utgångspunkt är att så långt
möjligt sammanställa sådana uppgifter genom befintlig officiell och annan s tatistik
samt befintliga styrmedelsdatabaser. Det ingår här kvalitetskontroll av data på olika
sätt. Myndigheten kommer även att utgå ifrån befintliga uppföljningsprocesser och
befintliga, få och representativa indikatorer så långt möjligt, där indikatorer är relevant.
Detta för att minimera den administrativa bördan. Nya data bör endast samlas in när
det behövs för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av vissa insatser.5
Utöver effekter på energieffektiviseringsmålet kan det finnas resultat eller utfall av
vissa styrmedel eller insatser som uppstår på kortare sikt. Om effekten motsvarar ett
specifikt syfte med insatsen bör ett nuläge tas fram även för denna effekt, så att kostnadseffektiviteten även kan utvärderas mot ett sådant syfte. Att nyttja befintlig (energi-)
statistik och uppgifter i befintliga styrmedelsdatabaser bör vara en utgångspunkt även i
dessa fall, liksom övriga principer i föregående stycke.
Valet av samhällsmål eller andra syften som strategierna analyseras mot är centralt eftersom det påverkar vilka kostnadseffektivitetsanalyser som görs och även hur de utformas. Därmed påverkas de samhällsekonomiska analysernas slutsatser. På övergripande
nivå bör energieffektiviseringsmålet vara relevant att utvärdera mot för samtliga sektorer
som väljs. Samhällsekonomiska analyser före och efter det att sektorsstrategierna verkställs utifrån andra mål och nyttor indikeras av bilaga A. T.ex. finns utpekade syften
med olika styrmedel som också ges i bilagan. Vilka mål och syften som är relevanta att
utvärdera utifrån kostnadseffektivitetsperspektivet bör identifieras och väljas i fas 2 i
samband med att innehållet i respektive strategi arbetas fram. Senare kan även styrmedel och åtgärder utvärderas utifrån om de är kostnadseffektiva för att nå dessa mål och
syften.

6.3.3
Urval av deltagare och vad som hänt ändå
Alla sektorer och berörda aktörer bör som ett första steg tydligt definieras, t.ex. utifrån
SNI-koder. Det finns i huvudsak två olika typer av deltagare i sektorsstrategierna; slutanvändare och möjliggörare. Det bör räcka att analysera ett urval av deltagande aktörer.
Att urvalet är representativt är viktigt. Nulägen tas i första hand fram för dessa när det
gäller förväntade effekter på energieffektiviseringsmålet. Efter en lämplig tid mäts faktisk effekt, dvs förändring jämfört med detta nuläge.
Strategierna är tänkta att samla upp många insatser som träffar många olika aktörer.
Strategierna förväntas ge relativt låg effekt eftersom det är frivilligt och inget nytt incitament utöver befintliga resurser och styrmedel ges. Det finns redan många befintliga
styrmedel och därutöver befintliga marknadskrafter. För att ta reda på vilka effekter på
energieffektiviseringsmålet som uppstått utan sektorsstrategier bör det därför räcka att
ett urval av deltagande aktörer tillfrågas om deras energieffektiviseringsarbete före och
efter deltagandet i sektorsstrategier samt deras upplevda betydelse av strategierna för
detta arbete i relation till ett antal andra faktorer.

För vissa styrmedel finns begränsade befintliga data. Om sådana styrmedel kopplas till strategierna
bör insatser prioriteras under 2018 så att styrmedelsdata kommer att finnas.
5
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6.4

Vad: Delar i samhällsekonomiska analyser

Följande delar är ofta relevanta i samhällsekonomiska konsekvensanalyser; 1) effekter
på huvudsakliga samhällsmål, 2) effekter på andra samhällsekonomiska nyttor och mål,
3) nedbrutna och mer specifika effekter utifrån val av styrmedel och insatser, 4) kostnader, 5) omvärldsanalys, 6) fördelningseffekter, samt 7) analys av kostnadseffektivitet
och arbetet framåt.

6.4.1
Effekter på huvudsakliga samhällsmål
En fördjupad analys bör göras av vilka förväntade effekter strategierna har på:
•

Energieffektiviseringsmålet 2030. Tillförd energi i relation till BNP.

•

Transportomställningen 2030. Växthusgaser från inrikes transporter.

•

Klimatmålet 2045. Växthusgaser.

En inledande bedömning av respektive sektors förutsättningar att bidra till dessa mål
har gjorts i bilaga A. I nästa steg bör det analyseras hur strategiernas innehåll förväntas
påverka den övergripande utvecklingen för respektive mål. Detta kan göras t.ex. genom
scenarioanalys. När styrmedel och insatser konkretiseras inom respektive strategi bör
dessa kopplas till de befintliga indikatorerna.
Den övergripande utvecklingen för respektive mål följs redan med befintliga indikatorer i andra sammanhang. Både övergripande och nedbrutna indikatorer finns för samtliga dessa tre mål.

6.4.2
Effekter på andra samhällsekonomiska mål och nyttor
En analys bör göras av hur innehållet i respektive strategi påverkar;
•

De globala hållbarhetsmålen. Utgå från de indikatorer som är kopplade till de
fem hållbarhetsmål som sektorsstrategierna bidrar till (kap 1.1.3).

•

Miljökvalitetsmål. Bestäm vilka bland befintliga mål och indikatorer.

•

Förnybarhetsmålet. Andel energi från förnybara energikällor. Andel fossila
bränslen.

•

Transportpolitiska mål. Utgå från indikatorer i SOFT.

•

Effektbalansen. Välj lämplig indikator utifrån befintlig statistik. Om utvärdering bör ske kvantitativt eller kvalitativt avgörs av hur relevant nyttan är för
den aktuella sektorn.

•

Affärsutveckling. Välj lämplig indikator utifrån befintlig statistik, t.ex. förädlingsvärden eller BNP per bransch. Om utvärdering bör ske kvantitativt eller
kvalitativt avgörs av hur relevant nyttan är för den aktuella sektorn.

En inledande bedömning av respektive sektors förutsättningar att bidra till dessa mål
har gjorts i bilaga A. I nästa steg bör det analyseras hur strategiernas innehåll förväntas påverka den övergripande utvecklingen för respektive mål. Detta bör göras kortfattat och kvalitativt.
Den övergripande utvecklingen för respektive mål följs redan med befintliga indikatorer i andra sammanhang.
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6.4.3
Nedbrytning av mer specifika mål och effekter
Val av styrmedel och insatser inom respektive strategi är i dagsläget okända. I fas 2
när innehållet i strategierna konkretiseras kan även kompletterande effekter och mer
specifika mål identifieras. Relevanta effektsamband bör då också klarläggas för att
underlätta analyserna.
Bilaga A pekar ut några möjliga befintliga styrmedel och aktiviteter som strategierna skulle kunna kopplas till. I vissa fall sammanfaller dessa styrmedels uttalade
syften med de samhällsekonomiska nyttor och mål som identifierats i föregående steg,
men det kan också finnas andra kompletterande syften. T.ex. kan det handla om ökad
kunskap på kort sikt och fler energieffektiviserande åtgärder på längre sikt.
Konkreta aktiviteter inom ramen för strategierna kan leda till ett antal resultat och utfall
i närtid och på lite längre sikt. Valet av aktiviteter bör för det första göras utifrån vilka
aktiviteter som bedöms ge mest förväntad effekt. Detta steg inkluderar att identifiera
relevanta effekter, men endast aktiviteter med högst förväntad effekt behöver kvantifieras. Det kan t.ex. vara lämpligt att analysera om sektorerna förväntas innebära ett ökat
samarbete eller samverkan med nya eller andra aktörer, givet att en sådan effekt utgör
ett syfte med insatsen. Aktiviteter i sig bör t.ex. inte följas upp på annat sätt än genom
årsredovisningen.
Eventuella visioner för respektive sektors energieffektiviseringsarbete bör väljas med
de relevanta övergripande samhällsmålen som utgångspunkt för att ge så kostnads
effektiva strategier som möjligt mot dessa.

6.4.4
Kostnader
En kvantifiering och analys av aktörers åtgärds- och administrationskostnader samt
statens kostnader bör göras. Övriga kostnader kan beskrivas och analyseras kvalitativt.6
Att utgå ifrån befintlig statistik och styrmedelsdata så långt möjligt innebär att aktörers
kostnader för att delta i strategierna minimeras.
S.k. statsbudgeteffekter utgörs av direkta och indirekta effekter på BNP och jobb
tillfällen. Modellkörning i EMEC eller motsvarande bedöms inte relevant i nuläget,
då den förväntade effekten i de flesta fall bedöms vara liten. För vissa sektorer kan
modellkörningar vara aktuellt senare.

6.4.5
Omvärldsanalys för att bedöma additionalitet
En omvärldsanalys ger ett underlag för att bedöma strategiernas s.k. additionella effekt.
Det finns andra skäl till att effekter uppstår än att delta i sektorsstrategier.7 Om t.ex.
En genomgång av samtliga typer av kostnader ges bl.a. av Söderholm, P (2012), ”Ett mål flera medel
– Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken”, Rapport 6491, april 2012, Naturvårdsverket. Dessa är
direkta (investerings)kostnader för aktörer, partiella jämviktskostnader (t.ex. administration, undanträngning, tid för att designa om produktionen eller välja en annan produkt), allmänna-jämviktskostnader (BNP, jobbtillfällen), icke-marknadskostnader (kostnader för effekter på miljö).
6

Några möjliga områden och indikatorer som över tid kan påverka aktörers val att energieffektivisera
är; efterfrågan på världsmarknader och i Sverige av energieffektiva produkter och tjänster, efterfrågan
på närproducerat, efterfrågan på energi, priser på fossil olja och förnybara bränslen, internationella
regler, t.ex. inom EU och internationell klimatpolitik, andra styrmedel inom Sverige, teknikutveckling
och marknadsutveckling.
7
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andra faktorer påverkar utfallet snarare än styrmedlet i sig tyder det på att styrmedlet
är ineffektivt eller har låg s.k. additionalitet. Om två snarlika styrmedel används för att
styra mot samma mål (eller målgrupp) uppstår svårigheter att utvärdera vilken effekt
som beror av vilket styrmedel.
Svårigheten att hitta lämpliga kontrollgrupper ökar ju fler styrmedel och aktörer som
strategierna samlar. Bilaga A visar att det finns många befintliga styrmedel och det är
därmed svårt att utvärdera specifika insatser. Den förväntade effekten av sektorsstrategier är låg givet att styrmedlet är frivilligt och inte innebär något nytt incitament utöver
insatser som kan genomföras inom ramen för befintliga resurser och styrmedel. Den
ytterligare effekt som behövs för att specifikt uppnå energiintensitetsmålet är dessutom
liten. Med tanke på dessa förutsättningar bedöms det inte vara relevant att göra någon
ytterligare analys av sektorsstrategiernas additionalitet. Därmed är också behovet av
omvärldsanalyser begränsade.

6.4.6
Fördelningseffekter
Vilka grupper i samhället som förväntas ta del av nyttor och bära kostnader som strategierna medför och hur detta bör belysas kan inte avgöras förrän innehållet i strategierna
har bestämts.
Exempel på fördelningseffekter som skulle kunna vara relevanta är t.ex. att jämföra
effekterna på hushåll jämfört med företag, små företag och hushåll med lägre inkomster,
geografisk spridning (mer investeringar på vissa orter), kön, branscher och jämförelser
med globala konkurrenter.
Även fördelningseffekter bör i möjligaste mån tas fram utifrån befintlig statistik.
Fördelningseffekter behöver bara beskrivas.

6.4.7
Analys av kostnadseffektivitet och arbetet framåt
Förväntade och faktiska effekter i relation till dess kostnader bör ställas mot v arandra
och analyseras. Rekommendationer för hur arbetet i respektive sektorsstrategi kan
bedrivas mer kostnadseffektivt bör ges.
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Inledning
Denna bilaga ger ett samhällsekonomiskt nuläge och underlag för prioriteringar framöver. Den utgör en faktasammanställning om energianvändningen i Sverige och utredningar som finns kring den. Bilagan problematiserar också frågeställningar i de olika
sektorerna. Sektorerna som redovisas baseras på hur den officiella energistatistiken är
upplagd. I själva arbetet med sektorsstrategier har myndigheten valt en något annan
indelning för sektorer, vilket gör att innehållet under respektive sektor inte alltid är helt
konsistent med övriga sektorer.
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Sammanfattning
Sektorsstrategier för energieffektivisering enligt energiöverenskommelsen ska syfta till
att bidra till målet för effektivare energianvändning till 2030 (energiintensitetsmålet).
Energiintensitetsmålet mäts som tillförd energi i relation till BNP. Enligt de senaste
scenarierna för målet bedöms det i princip kunna nås med befintliga styrmedel.
Effektiva och verksamma sektorsstrategier för energieffektivisering utgör en del av
befintliga styrmedel för att nå målet. Slutanvändarsektorers möjligheter att bidra
till målet genom energieffektivisering är dels avhängigt av om den slutliga energianvändningen minskar samt om den tillförda energin då minskar. Alternativt att de
energieffektiviserande åtgärderna bidrar till ökad BNP. Dessa effektsamband är även
beroende av en rad andra faktorer och beslut.
I denna bilaga analyseras sektorerna utifrån hur energistatistiken är upplagd, det
vill säga utifrån branscher. Valet av studerade sektorer beslutades i samband med de
inledande dialogerna. De är industri, inrikes transporter, bostäder, offentlig verksamhet,
övrig serviceverksamhet, areella näringar samt byggverksamhet. Industri har brutits
ner i några olika typer och inrikes transporter utifrån transportslag. I själva arbetet med
strategierna har myndigheten valt en något annan indelning i sektorer.
Potentialer för energieffektivisering finns för alla studerade sektorer. För byggindustrin saknas det underlag om potentialen. Sektorer med relativt hög energianvändning
har därmed bättre förutsättningar att kunna bidra till energiintensitetsmålet. Bland de
studerade sektorerna är detta transporter, industrin och hushåll. Specifikt för påverkan
på effektbalansen finns potentialer för eleffektivisering i lokaler. Sektorer med relativt
högt förädlingsvärde (BNP) har också bättre förutsättningar att kunna bidra till energiintensitetsmålet. Bland de studerade sektorerna är detta industrin. Transportsektorn och
industrin har bäst förutsättningar att genom utsläppsminskningar även bidra till klimatmålet. Potentialer för affärsutveckling har inte analyserats per sektor. På övergripande
nivå bedöms att potentialen för affärsutveckling genom energieffektivisering är stor i
ett globalt perspektiv.
Befintliga styrmedel och lagda förslag för att hantera marknadsmisslyckanden är tämligen heltäckande. Strategierna bör därför fokusera på att ”trimma” befintliga styrmedel
och insatser som kan förväntas ge störst tillkommande effekt i förhållande till kostnaderna för genomförande. Flera förslag har lagts från olika myndigheter. Beredning
pågår i vissa fall på regeringskansliet. Med trimningar avses även befintligt handlingsutrymme inom ramen för befintliga styrmedel. För flera sektorer bedöms t.ex. kompletterande spridnings- och samordningsaktiviteter kunna vara aktuella. I denna bilaga har
några möjliga insatser lyfts som behöver samordnas med sektorsstrategiuppdraget, t.ex.
SOFT, Fossilfritt Sverige och Industriklivet. Vilka insatser inom ramen för sektors
strategier för energieffektivisering som kan bidra mest kostnadseffektivt till energi
intensitetsmålet behöver analyseras närmare i fas 2.
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Sammanfattning per sektor
Hushåll. Bilagan definierar sektorn utifrån energianvändningen i bostäder och
lokaler. Ökad mikroproduktion och småhus har inte analyserats. Det finns p otentialer
för energieffektivisering och därmed är det lämpligt att utvärdera insatser mot
energiintensitetsmålet. Effektfrågan är främst aktuell för lokalerna. Det finns höga
transaktionskostnader och asymmetrisk information men också flera befintliga styr
medel som hanterar detta. Renoveringstakten i flerbostadshus har stor påverkan på
effekten av styrmedel riktade till energieffektivisering. Lämpligt att satsa på inom
ramen för strategier är spridningsinsatser av resultat och verktyg från befintliga styr
medel samt förslag i Renoveringsstrategin. Möjliga insatser inom relevanta tema
områden bör planeras tillsammans med Boverket.
Offentlig verksamhet. Bilagan behandlar sektorn som fastighetsägare.8 Det finns
potentialer inom Offentlig sektor som fastighetsägare och därmed är det lämpligt att
utvärdera sådana insatser mot energiintensitetsmålet. Effektfrågan utgör en potentiell
nytta i lokalerna. Möjliga insatser inom relevanta temaområden bör planeras tillsammans med SKL och Boverket.
Övrig serviceverksamhet. Bilagan behandlar sektorn som lokaler inom Hushåll. Det
finns potentialer för eleffektivisering i lokaler. Sektorn utgör en stor andel av BNP. Det
är därmed lämpligt att utvärdera insatser mot energiintensitetsmålet. Elanvändningen
är förknippad med asymmetrisk information och delat incitament. Det finns befintliga
styrmedel som hanterar detta. Effektfrågan utgör en potentiell nytta. Lämpligt att satsa
på inom ramen för strategier är spridningsinsatser av resultat och verktyg från befintliga styrmedel. Möjliga insatser bör planeras tillsammans med Boverket.
Byggverksamhet. Det är oklart om det är lämpligt att utvärdera insatser mot energiintensitetsmålet. Delade incitament är ett marknadsmisslyckande som ger motiv för
statlig styrning vid nybyggnad. Det finns befintliga styrmedel. För befintliga byggnader och i övrigt se hushåll. Möjliga insatser inom relevanta temaområden bör planeras
tillsammans med Boverket.
Areella näringar. Det finns potential för energieffektivare arbetsmaskiner och det är
därför lämpligt att utvärdera insatser mot energiintensitetsmålet. Åtgärder i sektorn
kan även bidra till klimatmålet. Sektorn består av många små aktörer. Möjliga insatser inom relevanta temaområden bör planeras tillsammans med Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen.
Industrin. Det finns potentialer för energieffektivisering, energirelevansen är hög i
vissa delar av industrin och bidraget till BNP är stort inom tillverkningsindustrin. Det
är lämpligt att utvärdera insatser mot energiintensitetsmålet. Bidrar även till klimatmålet. Effektfrågan utgör en potentiell nytta. Det finns flera befintliga forskningsprogram och ett aviserat (Industriklivet). Lämpligt att satsa på inom ramen för strategier
är olika spridningsinsatser utifrån de relevanta forskningsprogrammen. Initiativ inom
Regeringskansliet bör inväntas. Möjliga insatser inom relevanta temaområden bör
planeras tillsammans med Fossilfritt Sverige.

Sektorns slutliga energianvändning ingår i flera av de andra sektorerna; fastighetsägare av både
lokaler och bostäder, kollektivtrafik, energibolag. Den har också en roll som upphandlare och styrande
för andra aktörer.
8
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Inrikes transporter. Transportsektorn är den dominerande sektorn för utsläpp utanför handelssystemet. Det finns potentialer för energieffektivisering av transporter och
därmed är det lämpligt att utvärdera insatser mot energiintensitetsmålet. Sektorn bidrar
även till transportomställningen och klimatmålet. Det finns flera åtaganden för ökad
energieffektivisering inom ramen för befintliga styrmedel som pågår genom SOFT.
Flera förslag har också lagts därutöver och vissa styrmedel är också aviserade. Detta
kopplar till ett av de tvärgående temana och innebär att jobba med energieffektivare
transporter i flera av de utpekade sektorerna.
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1

Utgångspunkter för bilagan

1.1

Metod

De sektorer som beskrivs utgår ifrån de branscher som identifierats genom inledande
dialoger i fas 1 och som också kopplar till indelningen i energistatistiken. Inför kommande nedbrytningar och prioriteringar i fas 2 görs även vissa nedbrytningar på större
branscher inom industrier. Transportsektorn bryts ner på vissa typer av transportslag.
Nuläget ger en sammanfattande bild av var och hur staten kan engagera sig och i vilken
utsträckning.
Nuläget utgår i princip ifrån vanliga frågeställningar vid samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Aspekter att ta hänsyn till vid sådana analyser är;
–

Strategier som styrmedel – vad är det (kapitel 2).

–

Vilka sektorer är intresserade av att delta i sektorsstrategier genom att t.ex.
samarbeta med andra aktörsgrupper.

–

Vilka sektorer och åtgärder har bäst förutsättningar att bidra till vissa sam
hällsekonomiska mål för energi- och klimatpolitiken – utifrån energianvändning, utsläpp och förädlingsvärden (kapitel 3).

–

Vilka sektorer och åtgärder har bäst förutsättningar att bidra till vissa sam
hällsekonomiska nyttor och andra nyttor (kapitel 3).

–

I vilka sektorer finns potentialer för energieffektivisering; ekonomiska och
tekniska (kapitel 4).

–

I vilka sektorer finns marknadsmisslyckanden (kapitel 4).

–

Vilka befintliga styrmedel finns i sektorerna (kapitel 4).

–

Strategiers möjligheter att bidra utifrån marknadsmisslyckanden, befintliga
och aviserade styrmedel och vissa förslag – vilka glapp kan strategier adressera? (kapitel 4).

Utgångspunkterna beskrivs mer ingående nedan, inklusive mer specifika avgränsningar.

1.2

Avgränsningar

Bilagan fokuserar i huvudsak på användningen av energi. I bilagan behandlas inte
omvandling och distribution av energi. Energieffektivisering i småhus, inklusive
mikroproduktion av el och värme behandlas inte, detta med hänvisning till pågående
utredning och hinder för småskalig elproduktion. Utvecklingen av nya marknader och
produkter behandlas endast översiktligt. Individers beteendeförändringar behandlas inte
explicit.

35

Metodmässigt används endast befintlig statistik och litteratur. I fas 2 planerar
Energimyndigheten att sammanställa data från EKL9 och EKS10 för att ge ett nuläge
över potentialer i olika sektorer.
Fokus ligger på sektorers relation till vissa energi- och klimatpolitiska mål som getts av
uppdraget. Trygg energiförsörjning nämns inte i uppdraget och har därför avgränsats
bort. Energieffektivisering påverkar även de internationella hållbarhetsmålen men dessa
har också avgränsats bort för tillfället. Affärsutvecklingspotentialer nämns i u ppdraget
och behandlas i huvudsak på övergripande nivå.
Fokus för bilagan är på relevanta marknadsmisslyckanden. När det gäller hinder i
övrigt berörs dessa endast i förekommande fall.
Samhällsekonomiska konsekvensanalyser behöver tas fram i samband med att förslag
på syfte, aktiviteter, åtgärder och resurser i respektive sektorsstrategi tas fram i fas 2.
Detta för att analysera vilka sektorsstrategier sett till innehåll som kan förväntas ge de
mest kostnadseffektiva utfallen. Bilagan innefattar t.ex. inte scenarier för att skatta förväntade effekter av strategier, konsekvenser på statsbudgeten eller kostnader för aktörerna av att delta, eftersom detta beror på vilka styrmedel och resurser som knyts till
respektive sektors strategi. Relationen mellan förväntande effekter och kostnader av
olika innehåll i strategierna behöver också analyseras.
Huruvida skatter kan användas som ett styrmedel inom ramen för strategier har inte
analyserats som alternativ. Det är möjligt att göra detta i fas 2, precis som andra
alternativa innehåll.

1.3

Definitioner

Energieffektivitet kan definieras som förhållandet mellan produktionen av prestanda,
tjänster, varor eller energi och insatsen av energi, dvs. förhållandet mellan nyttan och
insatsen av energi.11 En energieffektiviserande åtgärd är då något som görs vilket
effektiviserar befintlig energiomvandling genom att antingen minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. Åtgärder kan
därmed ske både i energiproduktionen (omvandlingssektorn) och i slutanvändarledet.
Denna definition innebär att t.ex. installation av solfångare och värmepump räknas som
energieffektiviserande åtgärder eftersom man då flyttar produktionen ”innanför systemgränsen” och minskar den inköpta energin (dock utan att energibehovet i sig minskar).
I byggindustrin innebär denna definition att såväl åtgärder vid byggnation som rivning
omfattas. Tillvaratagande av restprodukter och restenergier ingår i definitionen, liksom
såväl åtgärder i produktionsprocessen som verksamheten.
Begreppet sektor kan grovt sett utgå ifrån tre indelningsprinciper; aktörsperspektivet
(liknande egenskaper hos aktörerna), aktivitetsperspektivet (liknande verksamhet hos
aktörerna) eller utifrån nationalräkenskaperna (vad produceras/säljs av aktörerna).12
Begreppet sektor inom energipolitiken utgår ifrån nationalräkenskaperna och hur
dessa aktörer då använder eller omvandlar energi samlas i energistatistik, som offici9

Lag om energikartläggning i stora företag.

10

Energikartläggningsstöd som riktar sig till små och medelstora företag.

11

Definition hämtad från rapporten Energiindikatorer 2011, Energimyndigheten, ER 2011:12, år 2011.

12

Miljömål och sektorsansvar, Rapport Nr 5087, år 2000, Naturvårdsverket.
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ella eller specifika produkter. Sektorer bryts vanligen ner på mer detaljerade SNI-koder
och utifrån andra karaktäristika, t.ex. ägarform. För uppföljning och utvärdering är det
lämpligt att utgå ifrån energistatistikens definitioner.
Givet att fler energieffektiviseringsåtgärder är det som strategier ska bidra till bör definitionen av sektor också innebära att utgå ifrån de grupper av aktörer som har rådighet
över användningen av eller investeringar i energieffektiva produkter eller tjänster, över
användningen eller omvandlingen av energi.
Definitioner av sektor och energieffektiviserande åtgärder är grundförutsättningar för
att få ett framgångsrikt sektorsarbete.
I det här skedet (fas 1) är både nedbrytningen i undersektorer, energieffektiviserande
åtgärder och statliga insatser oklart liksom valet av respektive sektorns vision, mål eller
nytta, t.ex. energieffektivitet, resurseffektivitet eller hållbarhet och som de energieffektiviserande åtgärderna då ska bidra till att uppnå. Detta innebär att fler nulägesbeskrivningar och analyser i linje med denna bilaga behöver tas fram i fas 2 och framöver.

1.4

Samhällsekonomiska aspekter

I det här avsnittet beskrivs utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv vad som behövs
för att få verksamma och kostnadseffektiva sektorsstrategier.
Strategier som styrmedel analyseras övergripande i kapitel 2.

1.4.1
Det finns aktörer som vill delta och samarbeta
Eftersom sektorsstrategier är frivilligt för aktörerna, behöver en utgångspunkt vara
aktörerna själva; vad aktörerna vill göra i form av åtgärdsarbete eller annat och vad de
vill samarbeta med staten och andra aktörer (leverantörer) kring. Likaså vad de ser som
en lämplig målsättning med en strategi.
Energimyndigheten har haft inledande dialoger med flera aktörer. Detta ger en grov
bild av vad aktörerna själva vill med sektorsstrategier, se bilaga B för sammanfattning.
Det kan utifrån de inledande dialogerna konstateras att det finns intresserade a ktörer i
hela samhället som vill jobba aktivt med energieffektivisering. Fortsatta dialoger behövs
i fas 2 för att diskutera och fastslå målsättningar, aktiviteter och åtgärder för r espektive
sektor och intresserade aktörer. Då kommer också fördjupade samhällsekonomiska
konsekvensanalyser kunna göras, som bygger vidare utifrån denna bilaga.

1.4.2

Energieffektiviserande åtgärder behöver bidra till relevanta
samhällsekonomiska mål
Det finns ett antal samhällsekonomiska mål som nämns i uppdraget. I kapitel 3 har
Energimyndigheten översiktligt bedömt sektorernas förutsättningar att bidra till
nedanstående samhällsekonomiska mål. Att åtgärdsarbetet bidrar till relevanta samhällsekonomiska mål är centralt för att få verksamma och kostnadseffektiva strategier.
När åtgärder, aktörer och innehåll i respektive sektorsstrategi konkretiseras kan mer
fördjupade analyser och bedömningar göras.
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Effektivare energianvändning 2030. Målet mäts som tillförd energi i relation till
BNP. Detta mål omfattar de energieffektiviserande åtgärder som minskar den tillförda
energin, t.ex. åtgärder i produktionsprocesser, omvandling av energi och installation
av värmepumpar och solfångare i bostäder. Målet kallas också energiintensitetsmålet.
Slutanvändarsektorers möjligheter att bidra till målet genom energieffektivisering är
avhängigt av om den slutliga energianvändningen minskar och därmed påverkar tillförd
energi. Alternativt att de energieffektiviserande åtgärderna bidrar till ökad BNP, vilket
här indikeras genom ett högt eller lågt förädlingsvärde.
Klimatmålet 2045. Detta mål omfattar energieffektiviserande åtgärder som bidrar till
minskade klimatutsläpp.
70 procent minskning av växthusgaser i transportsektorn till 2030. Detta är ett
sektorsmål för transportomställningen. Detta mål omfattar energieffektiviserande
åtgärder som bidrar till minskade klimatutsläpp i transportsektorn. Vid sidan av
energieffektivisering är även omställning till förnybart (el, förnybara bränslen, mm)
en förutsättning för denna måluppfyllelse.
Förnybartmålet. I ett resursperspektiv utgör energieffektivisering av f örnybara
resurser en samhällsekonomisk nytta som frigör förnybara resurser till annat.
Energieffektivisering av förnybara energikällor kan dock samtidigt innebära att
förnybartmålet försvåras eller fördyras. Här bedöms därför inte enskilda sektorers
förutsättningar att genom energieffektivisering bidra till detta mål.
Miljökvalitetsmål. Energieffektiviseringsåtgärder oavsett i vilken sektor de genomförs
kan bidra positivt till flera miljökvalitetsmål genom ett lägre resursuttag eller minskade
utsläpp, t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Hållbarhetsmålen. Energimyndigheten har gjort en avsiktsförklaring att analysera hur
myndighetens arbete bidrar till hållbarhetsmålen. Energieffektiviseringsåtgärder kan
bidra till flera hållbarhetsmål och Energimyndigheten kommer att belysa detta närmare
framöver.

1.4.3

Energieffektiviserande åtgärder kan bidra till vissa
samhällsekonomiska nyttor
Samhällsekonomiska nyttor med energieffektivisering som getts av uppdraget är ett
lägre effektuttag och potential för affärsutveckling. Därutöver förknippar aktörer ofta
energieffektivisering med ett antal andra nyttor. Dessa nyttor beskrivs nedan.
Strategier som bidrar till samhällsekonomiska nyttor är mer verksamma och
kostnadseffektiva.
Lägre effektuttag. Det kan finnas en potentiell samhällsnytta i ett lägre effektuttag
genom energieffektiviserande åtgärder. Främst handlar det om eleffektiviserande åtgärder. I kapitel 3 har Energimyndigheten översiktligt bedömt sektorernas förutsättningar
att bidra till ett lägre effektuttag. Fördjupade analyser av nyttan behöver göras när
strategierna tar mer form.
Affärsutvecklingspotential. Affärsutvecklingspotential (och tillväxt som kan följa
därav) för energieffektiva produkter och tjänster kan i förlängningen bidra till ökad
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BNP.13 Efterfrågan på energieffektiva lösningar i världen är stor utifrån länders klimat
ambitioner och bedöms öka. Det finns därmed både möjligheter för befintliga företag
att behålla sin konkurrenskraft och nya företag att växa fram.
I Färdplan 2050 talas det om ”behov av stora investeringar i t.ex. energiproduktions
anläggningar, i smarta elnät, i teknik för distribuerad elproduktion (solceller, vindkraft,
vågkraft, etc.), effektiva värme- och kylsystem, energieffektiva apparater, passivhus och
de tekniklösningar det kan innebära i form av t.ex. isolermaterial, energisnåla fönster,
energieffektiva förbränningsmotordrivna fordon, el- och bränslecellsfordon, spår
infrastruktur, ICT-lösningar, effektiva biodrivmedelstekniker, hållbar samhällsbygg
nad, teknik för omfattande energieffektivisering inom industrin, CCS-teknik och andra
tekniklösningar för extremt låga utsläpp från industriprocesser, användning av bio
massa som råvara inom exempelvis plasttillverkning, klimatsmart mat m.m. Många
näringsgrenar i Sverige berörs på olika sätt av den här utvecklingen. Vilken teknik eller
vilka systemlösningar som blir vinnare inom olika områden vet vi inte idag men här
finns stora möjligheter att konkurrera om andelar på en växande marknad.”14
Nyttan har i huvudsak analyserats på övergripande eller översiktlig nivå. Mer specifika
och fördjupade analyser av nyttan behöver göras när sektorsstrategierna tar mer form.
Andra skäl för aktörer att energieffektivisera. Aktörernas viktigaste skäl för att
jobba med energieffektivisering kan uttryckas som sänkta energikostnader eller frigjorda resurser, fortsatt lönsamhet, ökade kundkrav, bibehållen konkurrenskraft i
verksamheten och bedömd ökad affärsnytta genom sina energieffektivare och/eller
miljövänligare produkter eller tjänster.
Företag talar sällan enbart energieffektivitet utan även om hållbarhet eller resurseffektivitet. Både hållbarhet och resurseffektivitet som begrepp är bredare än energieffektivitet och innebär att helt andra åtgärder än energieffektivisering kan vara aktuella,
liksom åtgärdernas bidrag till olika mål och nyttor. Här görs ingen definition av dessa
begrepp. Resurseffektivitet kan t.ex. inkludera hela produktionsprocessen från råvaruframställning, transporter till destruering. Olika aktörer definierar ”sin” verksamhet
olika, både utifrån rådighet över investeringsbeslut men också utifrån en vidare möjlighet att påverka genom att t.ex. ställa krav. En vision eller målbild för respektive sektor
bör fånga det som aktörerna finner relevant samtidigt som de åtgärder som genomförs
inom ramen för strategierna behöver vara just energieffektiviserande för att kunna bidra
till relevanta samhällsekonomiska mål.

1.4.4

Finns det orealiserade potentialer för energieffektivisering i
sektorerna?
Varje sektorsbeskrivning innehåller en översiktlig potentialbeskrivning för energieffektivisering, utifrån tillgängliga ekonomiska och tekniska studier (kapitel 4). För metodbeskrivningar och exakta siffror hänvisas till respektive studie. Potentialen bedöms
inom respektive sektor och jämförs inte med andra sektorer.

Nya innovativa produkter och tjänster får även en effekt på de energi- och klimatpolitiska målen när
produkterna och tjänsterna efterfrågas. Denna effekt beskrivs under samhällsekonomiska mål.
13

14

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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Det finns tillgängliga data bottom-up från EKL för stora företag respektive EKS för
små- och medelstora företag.15 Dessa data ger ett nuläge över lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i flera sektorer, och ger också en indikation om företagsekonomiska
potentialer som kan realiseras i närtid. Energimyndigheten kommer att sammanställa
dessa potentialer i fas 2.
Generellt bör analyser som vilar på potentialberäkningar alltid användas med stor
försiktighet. Bottom-up beräkningar är vanligare än top-down, men olika bottomup-studier är sällan jämförbara med varandra på grund av olika utgångspunkter och
antaganden. Studier som spänner över hela samhället är få. Vissa potentialberäkningar
utgår ifrån kostnadsbedömningar på kort sikt, andra är mer långsiktiga. Många bedömer ekonomiskt lönsam potential, medan andra är mer teknikfokuserade.16 Varje beräkning av samhällsekonomiska eller företagsekonomiska energieffektiviseringspotentialer
är en ögonblicksbild av nuläget, och utfallet av framtidsbedömningar är helt beroende
på vilka antaganden som görs för en rad faktorer.
Att det finns samhällsekonomiska potentialer för energieffektivisering som ej realiseras är en förutsättning för att få verksamma strategier i form av ett ökat energieffektiviseringsarbete. Analyserna i kapitel 4 ger att det finns orealiserade potentialer i samtliga
sektorer. Samtidigt finns det många befintliga styrmedel och få marknadsmisslyckanden som inte redan hanteras.
Strategierna bör fokusera på att skapa förutsättningar för aktörerna att själva kunna
välja energieffektiviseringsåtgärder, eftersom aktörerna vet bäst vad som är företagsekonomiskt lönsamt.

1.4.5

Finns det marknadsmisslyckanden i sektorerna som
inte hanteras?
En sammanfattning av förekomsten av marknadsmisslyckanden i sektorerna görs i
kapitel 4. Sammanfattningen görs i följande kategorier; negativa externa effekter (ger
ett för lågt pris), asymmetrisk information och/eller delade incitament, höga transaktionskostnader, samt positiva externa effekter av ny och befintlig teknikspridning.
Styrmedel som syftar till att öka kunskaper hos specifika målgrupper kan antingen
sägas sänka transaktionskostnader eller hantera asymmetrisk information och delade
incitament. I många fall sker både ock.
För att identifiera möjliga luckor eller var strategier kan göra mest nytta bedöms endast
marknadsmisslyckanden. Några hinder nämns i förekommande fall.

Underlagen i EKL när det gäller potentialer är i skrivande stund endast rapporterade av cirka hälften
av de aktörer som omfattas.
15

Den s.k. (tekniska) ingenjörspotentialen utgår från en idealiserad situation, där alla tekniskt
lönsamma energieffektiviseringsåtgärder förutsätts bli genomförda. I kalkylen tas inte hänsyn till
ev. marknadsmisslyckanden och andra hinder som innebär att lönsamma åtgärder inte genomförs.
Jämförs olika tekniska potentialberäkningar kan stora spann ofta noteras, vilket indikerar att de är
starkt beroende av förutsättningar och antaganden. Vilken utgångspunkt man använder beror på syftet.
Skillnaden mellan den energieffektiviseringspotential som är möjlig enligt ingenjörskalkylen och de
åtgärder som bedöms bli genomförda spontant givet befintliga styrmedel (business-as-usual) brukar
kallas för energieffektiviseringsgapet.
16
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Att utgå ifrån marknadsmisslyckanden som ej hanterats eller kan hanteras bättre ger
mer verksamma och kostnadseffektiva strategier. Analyserna i kapitel 4 ger att det finns
få marknadsmisslyckanden i sektorerna som inte redan hanteras av befintliga eller
aviserade styrmedel. Därmed är utrymmet för helt nya styrmedel små. Fokus bör därför
vara på att förbättra befintliga styrmedel.

1.4.6
Många befintliga styrmedel och andra insatser finns redan
En översiktlig beskrivning i respektive sektor görs i kapitel 4 av befintliga styrmedel
och andra insatser för ökad energieffektivisering. Detta ger ett nuläge på övergripande
nivå, och möjliga utgångspunkter för val av insatser i respektive strategi.
Befintliga forskningsprogram sammanfattas separat för att ge en mer uttömmande bild
av möjliga styrmedel att utgå ifrån vid konkretisering av strategierna, t.ex. inom ramen
för något av de temaområden som diskuteras i huvudrapporten.

1.4.7
Många möjligheter för strategier att bidra
Strategier som styrmedel analyseras övergripande i kapitel 2, inklusive förväntade
effekter utöver befintliga styrmedel. Ur denna analys följer några generella rekommendationer vid val av insatser.
Möjliga insatser inom ramen för respektive sektors strategi diskuteras i kapitel 3.
Analysen görs i ljuset av potentialer, marknadsmisslyckanden, befintliga styrmedel
samt vissa aviserade nya och förslag på justerade styrmedel. T.ex. finns kanske en
forskningsstrategi eller ett forskningsprogram men ändå behov av kompletterande
insatser för att sprida eller tillämpa forskningsresultaten inom energieffektivisering.
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2

Strategier som styrmedel ger
vissa ett ökat incitament

En strategi kan definieras som vägen fram till ett uppsatt mål eller vision. Utan å tgärder
och styrmedel kopplade till den är strategin enbart en vision eller en målsättning för
sektorn, ur ett statligt perspektiv.
Sektorsstrategierna avser komplettera och effektivisera övriga styrmedel. Det gäller då
dels att inrikta sig på områden där övriga styrmedel fungerar dåligt eller har dålig träffbild. Dels att samordna styrmedel med samma övergripande syfte som strategierna,
t.ex. ökad energieffektivitet.
Det som i någon mån gör sektorsstrategierna unika är inriktningen på att öka sektorernas motivation genom en gemensam målsättning eller vision.
Vägen till visionen kan i det här fallet gå genom val och genomförande bland följande
typer av aktiviteter;
–

spridningsinsatser, t.ex. goda exempel,

–

samverkansinsatser mellan en viss sektor och en grupp leverantörer, genom
t.ex. upphandlingar,

–

samordningsinsatser, t.ex. i tid och utifrån hur valda styrmedel och insatser
påverkar varandra och aktörer,

–

uppföljningsaktiviteter, t.ex. jämförelser eller tävlingsmoment.

Strategier som styrmedel bygger på frivilligt deltagande. En förutsättning för aktörer är
därmed att det är relevant för dem att delta och genomföra ytterligare energieffektiviserande åtgärder som bidrar till energiintensitetsmålet. För detta kan det övergripande
målet behöva brytas ner så det är relevant och intressant för aktörerna att jobba mot,
utan att förlora den för staten önskvärda effekten. Samtidigt är just aktörernas intresse
på förhand en förutsättning för deltagande.
Utifrån frivilligheten följer också att de konkretiserade aktiviteterna inom strategierna
bör betraktas som kompletterande till befintliga styrmedel. Insatserna inom ramen för
strategier kan med fördel planeras med utgångspunkt i något befintligt eller aviserat
– starkt eller brett – styrmedel med samma syfte(n) som strategierna, såsom skatt, lag
eller ekonomiskt stöd. Effekten av strategier beror då dels på hur kraftfulla och breda
de insatser är som strategierna samordnar eller kompletterar.
Vid uppföljning och utvärdering är det en avvägning om styrmedlens effekter bör
hanteras var för sig eller gemensamt. Detta beror bl.a. på vilken effekt som avses.
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3

Sektorers energianvändning mm
samt förutsättningar att bidra till
relevanta samhällsekonomiska
mål och nyttor

I detta kapitel redovisas inledningsvis det senaste scenariot över energiintensitetsmålet
till 2030. Därefter redovisas nuläget för statistiksektorernas energianvändning17 (hädanefter benämnt sektorer), vilken typ av energi de använder samt utsläpp av klimatgaser
där det är möjligt.18 För sektorerna industri och transporter redovisas även u nderlaget
nedbrutet i undersektorer för en bättre bild av hur energianvändningen fördelar sig.
Därefter redovisas olika sektorers bidrag till BNP genom förädlingsvärden.19 Slutligen
följer en grov bedömning av vilka förutsättningar respektive sektor har att genom
effektiviseringsåtgärder kunna bidra till energiintensitetsmålet till år 2030, klimatmålet
till år 2045 och transportmålet till år 2030.
Vad en specifik energieffektiviseringsåtgärd i en sektor egentligen kan bidra med för
att bidra till olika mål beror på vilka åtgärder som görs. Vissa åtgärder kan bidra till ett
mål men motverka ett annat mål eller bidra till målet i en sektor men motverka möjlig
heten i en annans sektor. Det är också viktigt att poängtera att sektorerna utöver sin
egen energianvändning kan påverka andra sektorers användning genom t.ex. inköp
eller upphandling av tjänster. Ett exempel är offentlig verksamhet som statistiskt sett
inte använder så mycket energi själva men ändå påverkar andra sektorer genom upphandling av transporter eller andra tjänster.
Avgränsningen mellan redovisningen i energistatistiken nedan och sektorerna som föreslås för strategier skiljer sig åt men energistatistiken ger ändå en bild av nuläget.

3.1

Energiintensitetsmålet

Målet för energieffektivisering 2030 innebär att Sverige ska ha 50 procent effektivare
energianvändning jämfört med 2005. Målet beräknas som tillförd energi genom BNP.
Under år 2014 var energiintensiteten 19 procent lägre jämfört med 2005.

17

Källan är de årliga energibalanser som publiceras av Energimyndigheten.

Energistatistiken och utsläppen är inte skurna på samma sätt och utsläppen redovisas därför inte för
alla sektorer. Läs mer om Sveriges utsläpp på Naturvårdsverkets hemsida: http://naturvardsverket.se/
Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/

18

Förädlingsvärden redovisas inte i samma skärning som energistatistiken och en gruppering har
därför fått göras för att i möjligaste mån efterlikna varandra.

19
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Energimyndigheten gör vart annat år långsiktiga scenarier för energisystemet där även
mål följs upp. I senast gjorda scenarier20 beräknas energiintensiteten minska med
mellan 49 och 52 procent till 2030 beroende på fall. Målet uppnås i ett av fem gjorda
fall, det med hög ekonomisk tillväxt och ett högre värde på BNP. Utvecklingen av BNP
spelar stor roll för energiintensiteten och är en osäker parameter. Resultaten påverkas
även av vilka övriga förutsättningar som ligger till grund för scenarierna.

Figur 1. Energiintensitet 1995–2014 samt 2030 i scenarier med högst och lägst utfall,
tillförd energi/BNP i fasta priser med 2005 som basår, procent.
Källa: Scenarier över Sveriges energisystem 2016, Energimyndigheten.

3.2

Sammanfattning av energianvändning mm

Nedan sammanfattas energianvändningen i förhållande till tillförd energi21 som var
525 TWh samt i förhållande till slutlig energianvändning22, som var 370 TWh år 2015.
Energianvändning redovisas även som andel fossilt, förnybart och el av användningen
inom sektorn.23

Läs mer om scenarier och förutsättningar i rapporten Scenarier över Sveriges energisystem 2016,
Energimyndigheten, ER 2017:6.
20

Sveriges energiintensitetsmål beräknas från den totala tillförda energin. I tillförd energi ingår, förutom den slutliga energianvändningen även omvandlings- och distributionsförluster, användning för
s.k. icke energiändamål (ex oljor till asfalt, smörjmedel) samt egenanvändning i energisektorn (ex den
el som används för att göra el och värme). Andel av tillförd energi blir inte helt rättvisande då inga
förluster för el- och fjärrvärmeproduktion ingår i sektorns energianvändning utan endast den el och
fjärrvärme de använt.
21

Slutlig energianvändning är den energi som används för inrikes transporter, inom industrin samt för
bostäder, lokaler, service mm.
22

Den del som inte redovisas är användningen av fjärrvärme i respektive sektor och är därmed skillnaden mot 100 procents energianvändning.
23
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Utsläpp från sektorerna redovisas som andel av Sveriges totala utsläpp där det är möjligt. Utsläppsstatistik och energistatistik redovisas inte i samma skärning varför utsläpp
från en specifik sektor inte alltid kan visas. Totala utsläpp i Sverige var 53,7 miljoner
ton koldioxidekvivalenter under 2015.24
Tabell 1. Sektorernas andel av tillförd och slutlig energianvändning, sektorns egna användning fördelad mellan fossilt, förnybart och el samt andel av Sveriges utsläpp, 2015.
Fossilt i
Av tillförd Av slutlig
sektorn
energi
energianvändning

Förnybart El i
i sektorn sektorn

Del av
Sveriges
utsläpp

Hushåll

16 %

22,6 %

1,5 %

13,8 %

50,7 %

1,7 %*

Byggverksamhet

0,9 %

1,3 %

73,6 %

0,2 %

26,1 %

Inrikes transporter

17 %

23,5 %

81,9 %

15,1 %

3,0 %

34 %

Industri

27 %

37,9 %

21,9 %

40,4 %

35,0 %

31 %

Areella näringar

1,9 %

2,7 %

64,9 %

15,4 %

18,1 %

Övrig serviceverksamhet

5,4 %

7,7 %

2,7 %

0,8 %

59,2 %

Offentlig verksamhet

3,0 %

4,3 %

1,5 %

1,5 %

52,6 %

0,8 %**

* I utsläppen ingår alla fastigheter, dvs även fastigheter på tex skogs- och jordbruksmark.
** Utsläppen för offentliga lokaler ingår i Handel och service där utsläppen redovisas för kommersiella och
offentliga lokaler.

3.2.1
Hushåll
Hushåll omfattar energianvändning i bostäder (småhus, flerbostadshus, fritidshus).
Hushållsel och energi för uppvärmning av bostäder utgör den största delen men även
arbetsmaskiner som tex gräsklippare ingår. Om en bostad finns på en jord- eller skogsbruksfastighet så finns de med i denna del av statistiken och inte i sektorn jord- och
skogsbruk. Transporter ingår i transportsektorn.
Under 2015 används 84 TWh energi vilket motsvarar 23 procent av den slutliga energi
användningen i Sverige och 16 procent av den tillförda energin. Energianvändningen
har minskat sedan början av 90-talet samtidigt som befolkningen ökat med 1,26 miljoner människor.
Det är framförallt el (42 TWh) och fjärrvärme (28 TWh) som används följt av 12 TWh
förnybar energi och knappt 2 TWh fossil energi. Sedan 1990 har användningen av
fossila bränslen minskat med 22 TWh. Fjärrvärmeanvändningen har ökat med 9 TWh
under samma period medan användningen av el och förnybar energi ökat med 4
respektive 1 TWh.
Utsläppen för uppvärmningen av bostäder samt lokaler på jord- och skogsbruksmark är
0,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 1,7 procent av Sveriges totala
utsläpp. Utsläppen har minskat med 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter sedan 1990.

Sveriges officiella statistik över utsläpp av växthusgaser, Naturvårdsverket. http://naturvardsverket.se/
Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/

24
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Figur 2. Energianvändning i fastigheter (vänster axel), utsläpp för uppvärmning av
bostäder, lokaler på jord- och skogsbruksmark samt befolkningsmängd (höger axel),
1990–2015.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Naturvårdsverket.

Den temperaturkorrigerade energianvändningen för uppvärmning och varmvatten per
areaenhet har minskat för alla byggnadstyper jämfört med 1995. Det finns åtminstone
tre anledningar till att den temperaturkorrigerade energianvändningen per areaenhet för
uppvärmning minskar; installation av värmepumpar, konvertering från olja till el och
fjärrvärme samt energieffektivisering.

Figur 3. Temperaturkorrigerad energianvändning för uppvärmning och varmvatten per
kvadratmeter i bostäder och lokaler 1995–2015, kWh/m2.
Källa: Energimyndigheten.
Anm. Osäkerheter finns i statistik och metod för temperaturkorrigering av energianvändning för uppvärmning då extremt varma (2014) och kalla (2010) år ger ett avvikande utfall.

I officiell statistik över energianvändningen i bostäder och lokaler ingår bara de förluster
som uppstår i byggnadens egna energisystem. De förluster som uppstår vid distribution
av el och fjärrvärme ingår alltså inte.
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3.2.2
Byggverksamhet
Byggverksamhet omfattar energi för byggande av hus och anläggningsarbete av olika
slag. Den energi som används för produktion av byggmaterial ingår ej.
Under 2015 används 4,6 TWh energi vilket motsvarar 0,9 procent av den tillförda energin och 1,3 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Det är framförallt
fossila bränslen som används med 3,4 TWh vilket motsvarar 74 procent av sektorns
energianvändning. Elanvändningen är 1,2 TWh eller 26 procent under 2015. Förnybar
energi motsvarar 0,2 procent av användningen.
Jämfört med 1990 är energianvändningen något högre 2015 och användningen av
fossila bränslen har ökat med 0,2 TWh och användningen av el har ökat med 0,3 TWh.

Figur 4. Energianvändning i byggsektorn, 1990–2015.
Källa: Energimyndigheten.

3.2.3
Inrikes transporter
Under 2015 används 87 TWh energi för inrikes transporter vilket motsvarar 24 procent
av den slutliga energianvändningen i Sverige och 17 procent av den tillförda energin.
Energianvändningen har ökat med 11 TWh sedan början av 1990 samtidigt som befolkningen ökat med 1,26 miljoner människor.
Fossila bränslen står för 82 procent av användningen följt av 15 procent förnybara
bränslen och resterande del är el. Sedan 1990 har användningen av fossila bränslen
minskat med 3 TWh och under samma period har förnybara bränslen ökat med 13 TWh
medan elanvändningen är oförändrad.25
Utsläppen för inrikes transporter är 18,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 34 procent av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen har minskat med 1,8 miljoner
ton koldioxidekvivalenter sedan 1990.

25

Den el som ingår i statistiken är för spårbunden trafik.
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Figur 5. Energianvändning för inrikes transporter (vänster axel) samt utsläpp (höger axel),
1990–2015.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Naturvårdsverket.

Den största delen av energin i sektorn används i undersektorn vägtrafik, både i form
av gods- och persontransporter. År 2015 används 94 procent av energin i vägtrafiken,
medan luftfart stod för 2 procent och sjöfart 1 procent. Bantrafiken använder 3 procent
av energin och då i form av el.

Figur 6. Fördelning av energianvändningen för inrikes transporter i delsektorer, 2015.
Källa: Energimyndigheten.

Vägtrafik
Under 2015 används 82 TWh energi i vägtrafiken, vilket motsvarar 22 procent av den
slutliga energianvändningen i Sverige och 16 procent av den tillförda energin. Vägtrafik
utgörs främst av privatbilism, kollektivtrafik och godstransporter med lastbil.
Den förnybara energin som används för inrikes transporter används i vägtrafiken och
resterande del utgörs av fossila bränslen. Under 2015 står vägtrafiken för 17 av de
18,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter som inrikes transporter står för.
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Figur 7. Energianvändning för vägtrafik (vänster axel) samt utsläpp (höger axel),
1990–2015.
Källa: Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

De trafikslag som ökat sedan år 2000 i form av trafikarbete är personbilar, de minsta och
största lastbilarna samt bussar. Det sammanlagda trafikarbetet har ökat sedan 2000.26

Figur 8. Trafikarbete på svenska vägar, miljoner fordonskilometer.
Källa: Trafikanalys.

26

Trafikanalys, https://www.trafa.se/vagtrafik/trafikarbete/
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Figur 9. Bränsleförbrukning för nya bilar, liter per 100 km.
Källa: Vägtrafikens utsläpp, Trafikverket 2017.

Sjö- och luftfart
Inrikes sjö- och luftfart är i stort sett helt fossilberoende. Under 2015 används 0,7 TWh
energi i inrikes sjöfart vilket motsvarar 0,2 procent av den slutliga energianvändningen
i Sverige och 0,1 procent av den tillförda energin. För inrikes luftfart är motsvarande
andelar 0,5 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige och 0,4 procent av
den tillförda energin.

3.2.4
Industrin
Under 2015 använder industrin 140 TWh energi vilket motsvarar 38 procent av den
slutliga energianvändningen i Sverige och 27 procent av den tillförda energin. Det är
framförallt förnybar energi (57 TWh) och el (49 TWh) som används i industrin följt av
31 TWh fossil energi och knappt 4 TWh fjärrvärme. Fossil andel är 22 procent och förnybar andel 40 procent under 2015.
Sedan 1990 har användningen av fossila bränslen minskat med 10 TWh och elanvändningen med 4 TWh. Förnybar energi har ökat med 14 TWh under samma period medan
fjärrvärmeanvändningen är oförändrad.
Utsläppen från industrin27 är 16,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket m
 otsvarar
31 procent av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen har minskat med 4,3 miljoner ton
koldioxidekvivalenter sedan 1990.

27

I industrins utsläpp ingår även raffinaderierna som inte ingår i energistatistiken för industrin.
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Figur 10. Energianvändning i industrin (vänster axel), utsläpp för industrin (höger axel),
1990–2015.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Naturvårdsverket.

Energi- och elanvändningen i industrin är starkt kopplad till hur mycket industrin
producerar, särskilt inom energi- och elintensiva branscher. Genom att följa energioch elanvändning per förädlingsvärde28 fås ett mått som kopplar energianvändningen
till (approximerad) produktion.
Energiintensiteten är lägre 2014 jämfört med 2000 för alla branscher som ingår i figur 10,
utom för järn-, stål- och metallverk som ökat. Sedan 2000 har intensiteten minskat med
6 procent för svensk skogsindustri, tillverkningsindustrin minskade med 38 procent och
livsmedelsindustrin med 32 procent. Järn, stål och metallverk har ökat med 4 procent
under samma period. Elintensiteten följer samma mönster med en ökning för järn, stål
och metallverk och en minskning för övriga redovisade branscher sedan 2000.29

28

Mer om förädlingsvärden i kapitel Sammanfattning av sektorernas förädlingsvärde.

Mer om förädlingsvärden i industrin går att läsa i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer
2017, ER 2017:09.
29
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Figur 11. Industrins energi- och elanvändning per förädlingsvärde i Sverige, kWh/EUR,
2000–2014, 2010 års prisnivå.
Källa: Eurostat, National Accounts och Detailed Energy Balance.

Industrin består av flera olika industrityper vars energianvändning under 2015 fördelas
enligt figur 12.

Figur 12. Industrin energianvändning per bransch 2015.
Källa: Energimyndigheten.

52

Massa, papper och trävaruindustri
Inom denna undersektor av industrin används 81,1 TWh under 2015 vilket utgör
58 procent av industrins energianvändning. Det mesta av den förnybara energin som
används i industrin används i massa-, pappers- och trävaruindustrin med drygt 55 TWh
av industrins totala 57 TWh följt av elanvändningen som är 22 TWh. Fossila b ränslen
används i liten utsträckning med 2,3 TWh. Utsläppen från massa- och pappers
industrin30 motsvarar knappt 2 procent av totala utsläpp i Sverige.
Stål- och metallverk
Inom denna undersektor av industrin används 21,5 TWh vilket utgör 15 procent av
industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak av fossil
energi med 14 TWh följt av el med 7,4 TWh. En mycket liten del är förnybar energi.
Utsläppen från stål- och metallindustrin motsvarar 12 procent av totala utsläpp i
Sverige.
Kemi
Inom denna undersektor av industrin används 11,9 TWh vilket utgör 8 procent av industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak av fossil energi
och el med 5,8 respektive 5,5 TWh. Förnybar energi och fjärrvärme utgör 0,4 respektive 0,2 TWh vardera.
Verkstad
Inom denna undersektor av industrin används 7,7 TWh vilket utgör 6 procent av
industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak av el med
5,3 TWh. Fjärrvärme och fossil energi utgör 1,3 respektive 1,0 TWh vardera medan
förnybar energi är 0,1 TWh.
Gruvor
Inom denna undersektor av industrin används 5,5 TWh vilket utgör 4 procent av industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs av el och fossil energi med
3,5 respektive 2,0 TWh.
Jord och sten
Inom denna undersektor av industrin används 5,0 TWh vilket utgör 4 procent av industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak fossil energi
med 3,7 TWh följt av 0,9 TWh el. Förnybar energi och fjärrvärme utgör 0,4 respektive
0,1 TWh av användningen.
Livsmedel
Inom denna undersektor av industrin används 4,7 TWh vilket utgör drygt 3 procent av
industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak av el och
fossil energi med 2,4 respektive 1,5 TWh. Fjärrvärme och förnybar energi utgör 0,5
respektive 0,4 TWh vardera.

Trävaruindustrins utsläpp redovisas inte i denna post utan i övrig industri. Trävaruindustrin
använder dock en liten mängd energi i förhållande till massa- och pappersindustrin.
30
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Små och övrig industri
Inom denna undersektor av industrin används 2,9 TWh vilket utgör 2 procent av industrins energianvändning under 2015. Användningen utgörs i huvudsak av el med
1,9 TWh följt av 0,5 TWh fossil energi. Fjärrvärme och förnybar energi utgör 0,3
respektive 0,2 TWh vardera.

3.2.5
Areella näringar
I areella näringar ingår jord-, skogsbruk och fiske och omfattar till stor del energi
användning för arbetsmaskiner (traktorer, skördare mm) men även uppvärmning och
belysning i byggnader avsedda för verksamheten (tex byggnader för kor, grisar mm).
Under 2015 används 9,8 TWh energi vilket motsvarar 1,9 procent av den tillförda
energin och 2,7 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Det är framför
allt fossila bränslen som används med 6,5 TWh vilket motsvarar 65,9 procent av
sektorns energianvändning. Elanvändningen är 1,8 TWh eller 18,1 procent under 2015.
Förnybar energi motsvarar 15,4 procent av användningen inom sektorn.
Sedan 1990 har användningen av fossila bränslen minskat med 0,3 TWh till förmån för
el som ökat med 0,3 TWh och förnybart som ökat i med 1,5 TWh.
I skogsbruk och fiske används endast fossila bränslen med 2,6 TWh respektive
0,6 TWh och i jordbruket resterande bränslen under 2015.

Figur 13. Energianvändning inom jord, skog och fiske, 1990–2015.
Källa: Energimyndigheten.

3.2.6
Övrig serviceverksamhet
Övrig serviceverksamhet inkluderar handel och omfattar energianvändningen för olika
serviceverksamheter och uppvärmning av byggnader för övrig serviceverksamhet.
Transporter ingår ej utan återfinns i transportsektorn.
Under 2015 används 29 TWh energi vilket motsvarar 5,4 procent av den tillförda
energin och 7,7 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Den största
delen utgörs av el och fjärrvärme med 16,9 TWh respektive 9,6 TWh då dessa lokaler
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sällan har egen uppvärmning. Användningen av fossil energi är 1,8 TWh och förnybart
är 0,2 TWh varför andelarna blir låga. Fossil andel är 6,3 procent och förnybar andel
0,8 procent under 2015.
Sedan 1990 har användningen av fossila bränslen minskat med 2 TWh till förmån för
fjärrvärme som ökat med 4 TWh och el med 2 TWh. Utsläpp redovisas tillsammans
med offentlig sektor nedan.

Figur 14. Energianvändning inom handel och service, 1990–2015.
Källa: Energimyndigheten.

3.2.7
Offentlig verksamhet
Offentlig verksamhet omfattar energianvändningen för offentliga verksamheter och
uppvärmning av byggnader som används för offentliga verksamheter. Transporter ingår
ej utan återfinns i transportsektorn.
Under 2015 används 15,8 TWh energi vilket motsvarar 3 procent av den tillförda energin och 4,3 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Den största delen
utgörs av el och fjärrvärme med 8,3 TWh respektive 6,9 TWh då dessa lokaler sällan
har egen uppvärmning. Användningen av fossil energi är 0,4 TWh och förnybart är
0,2 TWh varför andelarna blir låga. Fossil andel är 2,4 procent och förnybar andel
1,5 procent under 2015.
Sedan 1990 har användningen av fossila bränslen minskat med 6 TWh och el med
1 TWh samtidigt som fjärrvärme som ökat med 1 TWh.
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Figur 15. Energianvändning inom offentlig verksamhet, 1990–2015.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Naturvårdsverket.

Utsläpp redovisas gemensamt för kommersiella och offentliga lokaler varför de båda
sektorerna Övrig serviceverksamhet samt Offentlig verksamhet redovisas i figur 15
med dess utsläpp.

Figur 16. Energianvändning i Övrig serviceverksamhet och Offentlig verksamhet (vänster
axel), utsläpp för kommersiella och offentliga byggnader (höger axel), 1990–2015.
Källa: Energimyndigheten, SCB och Naturvårdsverket.

3.3

Sammanfattning av sektorernas förädlingsvärde och bidrag
till BNP

Värdet på BNP från produktionssidan består av förädlingsvärdet, dvs värdet av de varor
och tjänster som produceras samt ytterligare en del som består av produktsubventioner
och produktskatter. Förädlingsvärdet är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna
minus värdet av insatsvarorna, dvs. det värde ett företag tillför genom sin verksamhet.
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Figur 17. Sektorers andel av BNP 2015, procent.
Källa: SCB samt egna grupperingar i sektorer.

Förädlingsvärdet kan användas för att analysera vilka branscher eller sektorer som
har förutsättning att bidra till energiintensitetsmålet. Ju högre förädlingsvärde en
sektor har desto bättre är troligen förutsättningar till att bidra till BNP och därmed
energiintensitetmålet.
Under 2015 var värdet på BNP 4 199 860 mnkr och högst förädlingsvärde finns inom
Övrig serviceverksamhet31, Offentlig sektor samt Tillverkningsindustrin.

3.4

Sammanfattning av sektorernas möjligheter att bidra

Effektiviseringsåtgärder som kan förväntas ske inom sektorsstrategiarbetet kan även
ske tvärsektoriellt och då påverka flera sektorer. Nedan görs ändå en grov bedömning
av vad en effektiviseringsåtgärd kan bidra till utifrån nuläget i de olika sektorerna till
målet för effektivare energianvändning till år 2030, klimatmålet till år 2045 och transportmålet till år 2030.
Exakt vad effekten av en effektiviseringsåtgärd blir och till vilka mål eller nyttor den
då bidrar till beror naturligtvis på vilka åtgärder som kommer att genomföras. Direkt
eller indirekt kan alla sektorer bidra till de flesta mål på ett eller annat sätt, men hur
stort bidraget kan förväntas bli skiljer sig mycket åt mellan sektorerna. En energieffektiviserande åtgärd kan även påverka BNP men nedan görs ingen vidare bedömning av
detta. Potentialer för affärsutveckling och nya branscher har inte kartlagts.

3.4.1
Hushåll
Denna sektor använder 84 TWh energi vilket motsvarar 23 procent av den slutliga
energianvändningen. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar energianvändningen kan bidra till energiintensitetsmålet till 2030.

Övrig serviceverksamhet omfattar bland annat handel, service, hotell, restaurang, tele, data, banker,
PR, kultur och nöje.
31
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Då sektorns energianvändning av fossila bränslen i dagsläget är förhållandevis liten,
1,6 TWh, kan åtgärder som minskar den naturligtvis bidra till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet till 2045 men inte i någon större utsträckning. Den
totala tillförseln av fossila bränslen i Sverige var 162 TWh under 2015.
Då användningen av el är stor i sektorn med 42 TWh så kan vissa åtgärder bidra till ett
minskat effektbehov för att bidra till effektbalansen.

3.4.2
Byggverksamhet
Sektorn använder 4,6 TWh energi vilket motsvarar 1,3 procent av den slutliga energi
användningen i Sverige. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar energi
användningen bidrar till energiintensitetsmålet, men inte i någon större utsträckning.
Det är framförallt fossila bränslen som används med 3,4 TWh vilket motsvarar
74 procent av sektorns energianvändning. Åtgärder som minskar den bidrar naturligtvis till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet men inte i någon
större utsträckning.
Genom att samordna sina transporter eller använda energieffektiva transportlösningar
så kan sådana åtgärder bidra till transportomställningen.
Elanvändningen är 1,2 TWh vilket är en relativt liten mängd i förhållande till Sveriges
användning. Vissa åtgärder kan bidra till ett minskat effektuttag men inte i någon större
utsträckning.

3.4.3
Inrikes transporter
Denna sektor använder 87 TWh energi vilket motsvarar 24 procent av den slutliga
energianvändningen. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar energianvändningen bidrar till energiintensitetsmålet till 2030. Hur sektorn påverkar BNP och därigenom energiintensitetsmålet har ej analyserats.
Då sektorns energianvändning av fossila bränslen är stor med 71 TWh så bidrar
åtgärder som minskar fossil energianvändning till klimatmålet till 2045 och till
transportomställningen till 2030. Energieffektivisering av fordon och farkoster kan
uppnå utsläppsminskningar i sektorn. Detta sker genom effektivare fordon, övergång
till eldrift, överflyttning av resande från bil till kollektivtrafik, gång och cykel samt av
gods från lastbil till båt och järnväg.
Om t.ex. fastighetsägare eller någon annan sektor vill samordna sina godstransporter
eller utöka sin verksamhet till att ha eller köpa in energieffektiva transportlösningar så
kan även sådana åtgärder bidra till transportomställningen till 2030.
I dagsläget används inte så stora mängder el och den el som används finns framförallt
i den spårbundna trafiken. En ökande andel elbilar ökar effektbehovet men hur mycket
beror på hur tex laststyrning kan göras. Åtgärder som ökar elanvändningen bidrar inte
till ett minskat effektuttag.

3.4.4
Industrin
Denna sektor använder 140 TWh energi vilket motsvarar 38 procent av den slutliga
energianvändningen under 2015. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar
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energianvändningen bidrar till Energianvändning energiintensitetsmålet till 2030. Ökad
energieffektivisering på tillförselsidan, t.ex. genom ökat tillvaratagande av restvärme
från industrin, bidrar också positivt till målet men syns inte i industristatistiken.
Då sektorns energianvändning av fossila bränslen är 31 TWh så kan åtgärder som
minskar den bidra till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet till
2045. För att utsläppen från industrin ska kunna minska betydligt krävs både teknikgenombrott och förutsättningar för att relativt snabbt införa ny teknik. Flera insatser har
nyligen lanserats och det finns därför goda förutsättningar för att fler klimatåtgärder ska
kunna genomföras på sikt.
Genom att samordna sina transporter eller använda energieffektiva transportlösningar
så kan sådana åtgärder bidra till transportomställningen till 2030 (70 procent minskning av växthusgaser). Även byte av transportslag från lastbil till sjöfart och järnväg
bidrar till målet men denna typ av åtgärder syns inte i industristatistiken.32
Då användningen av el är stor i sektorn med 49 TWh så kan vissa åtgärder bidra till ett
minskat effektuttag för att bidra till effektbalansen.
Energieffektivitet i sig. Det finns fortfarande orealiserade energieffektiviseringspotentialer både i närtid och på sikt inom industrin. I vissa internationellt verksamma branscher är dock möjligheterna i närtid mer begränsade.

3.4.5
Areella näringar
Denna sektor använder 9,8 TWh energi vilket motsvarar 2,7 procent av den slutliga
energianvändningen under 2015. Energianvändningen består till allra största delen
av drivmedel till arbetsmaskiner. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar
energianvändningen bidrar till energiintensitetsmålet till 2030.
Då sektorns energianvändning av fossila bränslen är 6,5 TWh så kan åtgärder som
minskar den bidra till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet
till 2045.
Elanvändningen är 1,8 TWh vilket är en relativt liten mängd i förhållande till Sveriges
användning. Vissa åtgärder kan bidra till ett minskat effektuttag men inte i någon större
utsträckning.

3.4.6
Övrig serviceverksamhet
Denna sektor använder 29 TWh energi vilket motsvarar 7,7 procent av den slutliga
energianvändningen under 2015. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar
energianvändningen bidrar till energiintensitetsmålet till 2030.
Då sektorns energianvändning av fossila bränslen är 1,8 TWh så kan åtgärder som
minskar den bidra till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet
till 2045.
Elanvändningen är 16,9 TWh och åtgärder kan bidra till ett minskat effektuttag.

S.k. överflyttning mellan olika trafikslag beror också på om det är ”ny” eller ”gammal” trafik som
ökar eller minskar inom respektive trafikslag.
32
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3.4.7
Offentlig verksamhet
Denna sektor använder 15,8 TWh energi vilket motsvarar 4,3 procent av den slutliga
energianvändningen under 2015. Energieffektiviserande åtgärder som även minskar
energianvändningen bidrar till energiintensitetsmålet till 2030.
Då sektorns energianvändning av fossila bränslen är 0,4 TWh så kan åtgärder som
minskar den bidra till en minskad fossil energianvändning och därmed klimatmålet till
2045 men inte i någon större utsträckning.
Elanvändningen är 8,3 TWh och åtgärder kan bidra till ett minskat effektuttag.
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4

Potentialer, marknadsmiss
lyckanden och styrmedel som
underlag för möjliga insatser

I det här avsnittet sammanfattas först energieffektiviseringspotentialer, marknadsmisslyckanden och befintliga styrmedel och insatser för utpekade statistiksektorer (benämns
sektorer i kapitlet).
Därefter diskuteras hur strategier för energieffektivisering bäst skulle kunna bidra.
Detta görs även mot aviserade styrmedel och vissa förslag till justerade styrmedel.
Syftet är att ge ett underlag för prioritering i fas 2 när det gäller t.ex. resurser och
innehåll.
Kompletterande underlag tas fram vid behov i fas 2 och framöver.

4.1

Industrin

4.1.1
Potentialer inom industrin
Se kapitel 2 för vad som avses med potentialer i denna bilaga.
I Vägen till ett energieffektivare Sverige33 gjordes prognoser för industrins energi
användning som bedömde att energieffektiviseringspotentialen för perioden 2005–2016
var 20 procent jämfört med ett genomsnitt av industrins energianvändning för åren
2001–2005 (155 TWh per år).
I Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet (2016)34 gjordes
scenarier baserade på potentialer för industrin som helhet på 10–25 procent.35 Scenarierna
omfördelar energiråvara från fossilt till biomassa och el, och skattar energianvändningen
år 2050 till 143 TWh/år jämfört med år 2013. I samtliga scenarier är industrins utsläpp
nära noll (minst 80 procent minskade klimatutsläpp).
En utvärdering av PFE visar att genomförda energieffektiviserande åtgärder var mycket
ekonomiskt lönsamma och omfattade områdena motorer, fläktar, pumpar och tryckluft.
Energimyndigheten bedömer att fler industriföretag torde ha möjligheter att genomföra
motsvarande åtgärder för att bli mer energieffektiva och konkurrenskraftiga.36
De flesta industribranscher i Sverige står för relativt små utsläpp per producerad enhet.
De har också hög energieffektivitet. Flera industribranscher har också genom sin
produktutveckling möjlighet att bidra till en kolsnål utveckling även utanför Sveriges

33

Vägen till ett energieffektivare Sverige, SOU 2008:110, Miljö- och energidepartementet, år 2008.

Industrins långsiktiga utveckling i samspel med energisystemet, ET 2016:06, år 2016. Rapporten
utgör ett underlag till Energimyndighetens utredning Fyra framtider – energisystemet efter 2020.
34

35

Potentialbedömningar enligt IPCC baseras på bästa tillgängliga teknik 2014–2050.

Programmet för energieffektivisering – erfarenheter och resultat efter fem år med PFE, Energi
myndigheten, ET 2011:01, 2011.
36
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gränser som en möjlighet till affärsutveckling.37 Under förutsättning att energieffektiv
och kolsnål teknik efterfrågas i Sverige och världen har flera svenska företag en hög
affärsutvecklingspotential.
Enligt Miljömålsberedningen (2016) har energieffektivisering i industrin en central roll
även för uppfyllandet av Sveriges klimatmål, och det finns även en stor potential för
affärsutveckling.38
Järn, stål, cement
WSP (2016)39 har bearbetat potentialberäkningar för järn, stål och cement som gjorts i
en studie av Chalmers Tekniska Högskola.40 WSP sammanfattar att energieffektiviseringar i järn- och stålindustrin baserat på förbättring av befintlig och bästa tillgängliga
teknologi är liten eftersom nordiska masugnar redan är energieffektiva. Resultaten för
cement är liknande. WSP bedömer därav att ekonomiska potentialer till energieffektivisering i dessa branscher är små. Branscherna är ändå stora sett till Sveriges energi
balans och det kan därför vara intressant att titta närmare på detta.41
Inom/utom EU:s utsläppshandelssystem, EU-ETS
För utsläppsminskningar i industrier inom EU-ETS42 konstaterar Energimyndigheten
och Naturvårdsverket att förutsättningarna för teknikomställning skiljer sig mellan
olika branscher, särskilt mellan verksamheter med processutsläpp och endast bränsleutsläpp. Det aviserade Industriklivet riktas mot processutsläppen. För bränsleutsläpp är
möjligheterna ofta goda i närtid. På längre sikt (efter 2030) finns även förutsättningar
för nästan koldioxidfria processer med helt ny teknik. I andra fall kan det vara möjligt
att ersätta hela material med mer klimatsmarta alternativ.43

37

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47, Miljömålsberedningens slutbetänkande,
år 2016.
38

39

Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering, WSP, år 2016.

Rootzén och Johnsson (2015), Dep. of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers
University of Technology; CO2 emissions abatement in the Nordic carbon-intensive industry – an
end-game in sight?, Energy, vol. 80 pp. 715-730. Inom järn och stål ingår fyra anläggningar varav två
är lokaliserade i Sverige (SSAB Oxelösund och SSAB Luleå). Tre av åtta analyserade cementanläggningar är svenska. Antagen livslängd för järn- och stål- samt cementindustrins kapitalstock är 50 år.
40

41

Potentialerna är uttryckta i GJ/ton råstål respektive cement klinker.

Förbränningsanläggningar/-enheter som är större än 20MW inom kraft och värme, industrier, avfall
(där avfallsförbränning sker med huvudsyfte att producera energi). Även rena biobränsleanläggningar
med total kapacitet över 20 MW som är anslutna till ett fjärrvärmenät. Förutom förbränningsanläggningar ingår flera andra anläggningar, exempelvis i mineraloljeraffinaderier, koksverk, järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cement, kalk, glas, keramik), pappers och massaindustrin och viss kemisk
industri. För dessa finns i de flesta fall en kapacitetströskel som relaterar till produktionsvolym. Läs
mer om EU ETS på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Vagledningar/Utslappshandel---vagledningar/Utslappshandel-verksamheter-som-ingar/
42

Naturvårdsverket och Energimyndighetens underhandsuppdrag EU ETS – analys av koldioxid
läckage och fri tilldelning, PM med ärendenummer NV-02803-16 respektive EM-2016-3597, år 2016.
43
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Utanför EU ETS
Utanför EU ETS har verkstadsindustrin störst möjligheter till utsläppsminskningar.
Möjligheterna är mer begränsade inom livsmedels-och kemiindustrin.44

4.1.2
Marknadsmisslyckanden
I kapitel 2 beskrivs vilka marknadsmisslyckanden som behandlas i bilagan.
Utsläpp från industrier genererar negativa externa effekter, vilket innebär ett för lågt
pris på utsläppen och tillverkade produkter.
Utveckling av mer energieffektiv teknik kan medföra s.k. positiva externa effekter.45
Den aktör som utvecklar en energieffektiv teknik bär investeringskostnaderna, medan
även andra aktörer kan använda tekniken när den väl introducerats på marknaden. Det
leder till att incitamenten att investera i teknisk utveckling blir lägre än vad som är
optimalt för samhället. Detta uttrycker ett innovationsrelaterat marknadsmisslyckande,
vilket kan motivera styrmedel som stödjer forskning och utveckling av ny energieffektiv teknik.46 Ny kunskap kan också utgöra en kollektiv nytta och ge positiva externa
effekter för samhället. När kunskapen väl finns hos en aktör kan den inte uteslutas från
andra aktörer. Aktörer tenderar därför att underinvestera i ny kunskap. Detta kan motivera styrmedel som sprider kunskap om ny energieffektiv teknik genom t.ex. demonstrationsstöd och innovationsupphandlingar. Marknadsmisslyckandet förstärks när
investeringskostnaderna är höga och när teknikens (framtida) lönsamhet är osäker.
Asymmetrisk information på marknaden innebär att tillgänglig kunskap på marknaden
om en lönsam energieffektiv åtgärd eller produkt (t.ex. hos den som säljer en energi
effektiv produkt eller tjänst) inte når den som ska genomföra åtgärden (t.ex. köparen
eller slutanvändaren). Kundkrav kan stärkas genom styrmedel såsom ekodesign och
energimärkning. Marknadsmisslyckandet förstärks vid höga transaktionskostnader och
andra hinder såsom kapacitetsbrister.
Angående transaktionskostnader i industrin generellt identifieras det i Färdplan 2050
att bristande kunskap och uppfattade risker med ny teknik ofta ses som viktiga orsaker
till att investeringar i energieffektivisering och utsläppsreducerande teknik inte genomförs.47 Sweco (2014)48 identifierar att det finns kunskapsbrist och osäkerhet om ny
teknik specifikt inom energiintensiv industri.

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
Bilaga 7 Styrmedel, refererar till Ångpanneföreningen 2007.
44

Positiva externa effekter uppstår vid konsumtion av kollektiva nyttor. När en kollektiv nytta väl har
producerats, tagits fram eller används av en aktör kan den inte exkluderas från att användas av andra
aktörer.
45

46

Miljö, ekonomi och politik 2017 – tema svensk klimatpolitik, Konjunkturinstitutet, år 2017.

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
Bilaga 7 Styrmedel.
47

48

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.
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Utvärderingen av PFE indikerar att asymmetrisk information finns både inom och
mellan företag. Avgörande för förekomsten av marknadsmisslyckande är att asymmetrin uppstår externt. Om kompetensen finns internt reduceras marknadsmisslyckandet
till ett organisatoriskt hinder. Sweco (2014)49 identifierar att det finns organisatoriska
hinder både inom energiintensiv och övrig industri. I stora företag är förekomsten av
asymmetrisk information inom företaget ett potentiellt problem. Ingenjörerna kan inte
alltid övertyga ledningen om att genomföra lönsamma åtgärder. Alternativt att anställda
inte har tillräckliga motiv för att identifiera åtgärder. PFE innebar sannolikt att deltagande företag lärde sig hantera företagsinterna informations- och beteendeproblem.50
Införandet av energiledningssystem gav ökad systematik i energieffektiviseringsarbetet.
Beräkningar som Energimyndigheten gjort indikerar samtidigt att programmet hade låg
additionalitet och att många faktorer påverkar företagens beslut om energieffektivisering.51 Dessa resultat torde vara överförbara till företag där marknadsmisslyckanden om
asymmetrisk information finns.
I övrigt bör det också konstateras att industrier utanför EU ETS (verkstad, livsmedel
och kemi) är relativt små och har begränsad kapacitet att genomföra åtgärder trots lönsamhet.52 Länsstyrelserna bedömer att kapacitetsbristen avser både kapital och kunskap, men att bristen på information anses vara ett huvudskäl.53 Återinvesteringar vid
industrier begränsas generellt av brist på kapital, utrymmesbrist och höga krav på
tillgänglighet.54
I en rapport från IVA inom projektet Ett energieffektivt samhälle55 sammanfattas fyra
typer av hinder till att lönsamma investeringar i energieffektivisering inte sker; 1) konkurrens om begränsade resurser inom företaget (vad gäller såväl tid som pengar, och att
kärnverksamhet prioriteras), 2) otillräcklig eller saknad kunskap om energieffektivisering, 3) att ekonomiska kalkyler inte tar hänsyn till livscykelkostnader och att investerings- respektive driftbudgetar ligger i olika delar av ekonomisystemet, samt att 4) inga
yttre krav ställs på ökad energieffektivitet, varken från kunder, ägare eller myndigheter.

4.1.3
Befintliga och aviserade styrmedel
Här ges en överblick över befintliga styrmedel och insatser i tabell 2. Därefter sammanfattas eventuella styrmedelsglapp. Detta ger en grund för vilka styrmedel och aktiviteter som strategier skulle kunna utgå ifrån.

49

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.

Mansikkasalo, A., Söderholm, P och Michanek, G, (2011). Industrins energieffektivisering: styrmed
lens effekter och interaktion, Rapport 6460, Naturvårdsverket, Stockholm.
50

10 år med PFE – resultat, erfarenheter och slutsatser, Bilaga En samhällsekonomisk utvärdering av
Program för energiintensiv industri. Energimyndigheten, ER 2016:28, år 2016.
51

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
Bilaga 10.
52

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
Bilaga 10 refererar till en rapport av länsstyrelserna.
53

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
Bilaga 10, refererar till Åhman et al (2012).
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IVA:s rapport ”Energieffektivisering av Sveriges industri – hinder och möjligheter att halvera
energianvändningen till 2050”. År 2013.
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Tabell 2. Befintliga och aviserade styrmedel för energieffektivisering i industrisektorn.
Typ av
styrmedel

Styrmedel

Ekonomiska

Målgrupp

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Energiskatter (Lag om
Fiskalt (eff.en.anv mm)
skatt på energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 ->

CO2-skatt (Lag om skatt
på energi 1994:776)

Minska fossilanv

Drivmedel på väg

1994 ->

EU ETS

Minskade klimatutsläpp Energi- och
utsläppsintensiv
industri

2005 ->

(Minskade klimatutsläpp)

1998 ->

Administrativa Miljöbalkens krav på
en-eff (1998:808)

Syfte

Lagen (2008:112)
Främja eff. energiom ekodesign och
användn. och låg
energimärkning av energi- miljöpåverkan
relaterade produkter*

Informativa

Tillståndspliktiga
verksamheter

Energirelaterade
(1992) 2005 ->
produkter och delar
av sådana produkter

Lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora
företag (EKL)

förbättrad energieffekti- Stora företag
vitet i stora företag

Nätverk inom industrin

Erfarenhetsutbyte

Tillsynsvägledning mot
miljöbalken

Minskade klimatutsläpp Tillståndspliktiga
verksamheter

Innovationsfrämjande
insatser

Minskade klimatutsläpp processindustrin,
2017 – 2019
Stärka svensk industris universitet och hög
konkurrenskraft
skolor, näringsliv m.fl.

Fossilfritt Sverige

Minskade klimatutsläpp Plattform för
samarbeten

Energi- och klimatrådgivning (SFS 1997:1322)

Effektiv och miljöanpas- Företag och privat
sad energianvändning
personer

Forskning och Förordning (2008:761)
innovation
om statligt stöd till
forskning och utveckling
samt innovation inom
energiområdet
Affärsutvecklingslån

Industrin

Forskningsprogram
för målgrupper med
gruppundantag

Stödja företag
förkommersiellt

Projektstöd för marknads- Påskynda forskning
introduktion
och utveckling av ny
och teknikupphandling
en-eff teknik

2014 ->

1998 ->

1997–2020
2008 ->

Sektorsövergripande
Sektorsövergripande

* Industrirelaterade produkter som omfattas är bla. cirkulationspumpar, mindre elmotorer, fastbränsle
pannor, fläktar, kyl och frysanläggningar, pannor (gas, olja, el).

EU ETS och skatter
EU ETS för den handlande sektorn och energi- och koldioxidskatter för industrier utanför EU ETS kan betraktas som de viktigaste styrmedlen.56
När det gäller energiskatten på fossila bränslen som används i tillverkningsprocesser
har alla industrier en generell skattenedsättning på 70 procent. Därutöver är vissa
användningsområden inom industrin skattebefriade.57
Bl.a. konstateras detta i Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige
utan klimatutsläpp. Bilaga 7 Styrmedel.
56

57

Dessa användningsområden är metallurgisk, mineralogisk, raffinaderier och ekektrolys (reduktion).
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Energiskatten på el som används i tillverkningsprocesser är 0,5 öre/kWh för industrin.
De tidigare nämnda användningsområdena är skattebefriade. Biobränslen är helt skatte
befriade med undantag för råtallolja som beskattas som ett fossilt bränsle.
När det gäller koldioxidskatter har industrier utanför EU-ETS en skattenedsättning för
fossila uppvärmningsbränslen i tillverkningsprocesser på 20 procent år 2017. Från år
2018 betalar de full skatt. Samma användningsområden som för energiskatten och industrier inom EU-ETS är skattebefriade när det gäller fossila uppvärmningsbränslen.
Koldioxidskatt betalas inte på el eller biobränsle, med undantag för råtallolja som beskattas som ett fossilt bränsle.
I en studie från Tillväxtanalys (2014)58 kartlades bl.a. styrmedel för en klimatomställning
av näringslivet. Det konstateras att koldioxidskattens kostnad per ton koldioxidutsläpp
varierade mycket mellan olika branscher på grund av olika undantag och nedsättningar.
Hälften betalade mindre än en tredjedel av koldioxidskatten. Många med låg koldioxid
skatt omfattades istället av EU ETS.
EU ETS respektive energi- och koldioxidskatterna är breda styrmedel för att internalisera
negativa externa effekter. Detta arbete bedömer inte om denna internaliseringsgrad är tillräcklig (om priset är rätt), utan konstaterar endast att dessa styrmedel torde vara lämpliga
som utgångspunkt för ökad internalisering av detta marknadsmisslyckande.
Regleringar
Det finns regleringar för att överbrygga bristande kunskap på grund av höga transaktionskostnader, asymmetrisk information och uppfattade risker med ny teknik. Dessa riktar sig
till hela industrin.
PFE har avslutats
PFE har upphört på grund av att programmet inte längre är förenligt med statsstöds
reglerna. Den första utvärderingen av PFE59 visar att under de första fem åren har deltagande företags systematiska arbete lett till stora effektiviseringar, både av el och energi.
Massa- och pappersindustrin stod för den största delen av effektiviseringarna. De är också
mest elintensiva.
Forskning och demonstration
Färdplan 205060 bedömde att behovet av tekniksprång var stort utifrån k limatnyttan,
och föreslog ökade forskningsinsatser, bl.a. i nya koldioxidsnåla processlösningar i
basindustrin, i demonstrationsprojekt där nya processlösningar testas inom industrin för
att reducera risktagande, utvecklade styrmedel för marknadsintroduktion för att minska
risk och uppmuntra investeringar i ny teknik.
Det finns idag flera forskningsprogram för industrin som tillsammans omfattar nästintill
hela forskningskedjan från grundläggande forskning till demonstration när det gäller klimatreducering och energieffektivisering, se tabell 3. Marknadsmisslyckanden som handlar om att privata aktörer har för låga incitament att ensamma bära hela kostnaden för

Styrmedel för en klimatomställning av näringslivet– Kartläggning av det klimatpolitiska ramverket,
Tillväxtanalys, 2014:10, år 2014.
58

Programmet för energieffektivisering – Erfarenheter och resultat efter fem år med PFE.
Energimyndigheten, ET 2011:01, 2011.
59

60

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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riskfyllda och långsiktiga investeringar som kan motiveras ur ett samhällsperspektiv kan
därför i hög grad sägas vara internaliserade. Det pågår t.ex. flera forskningsprojekt för den
energiintensiva industrin. De befintliga forskningsprogrammen bör vara en utgångspunkt
för energieffektiviseringsstrategier.
Tabell 3. Befintliga forskningsprogram för energieffektivisering inom industrin
Styrmedel

Syfte

Målgrupp

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Program: Industrins energi Effektivisering av energikrävande processer. Industriövergripande
användning
Konkurrenskraft

2015–2019

Program: MESAM

Styrmedelsforskning om Människan,
Energisystemet och SAMhället

Universitet mm

2017–2022

Program: Massa- och
pappersindustrins energianvändning

Effektivisering av energikrävande produktion, inkl mindre demoprojekt

Massa/papper

2015–2019

Program: Järn- och stålindustrins energianvändning

Hållbara, konkurrenskraftiga och kunskaps- Samverkansprogram
ledande produkter
Jernkontoret och
industrin

SIP: RE:Source

Hållbarhet, resurseff, nya affärs-möjligheter,
ökad konkurrenskraft

Aktörer från både produ
center och avfallsbolag

SIP: Grafen

Etablera grafen i(lättviktsmaterial), stärka
kunskapsöverföring mellan branscher och
bidra till grafenbaserade produkter på
marknaden

Industrin

SIP: STRIM

Stärkt konkurrenskraft

Gruv- och metallindustrin

SIP: Internet of Things

Sverige världsledande på att använda
internet i saker (t.ex. maskiner, fordon,
gods, kläder mm)

Samarbeten mellan
offentlig sektor (kommuner), svensk industri
och forskare

SIP: Lättvikt

Spridning av industriell tillämpning av
lättviktsteknik

Forskning, kompetens
och demo inom styrkeområdet. Metallindustrin
och flyg och fordon

SIP: Metalliska material

Etablera nischmarknader genom tillämpningar av hållbara lösningar

Metallindustrin (stål, alu,
hårdmetall, gjuten stål,
järn och icke-järnmetaller)

SIP: Produktion 2030

Konkurrenskraftig svensk produktion 2030

Tillverkningsindustrin

SIP: Smartare elektroniksystem

Nyckel till att lösa de globala utmaningarna
mot det framtida hållbara samhället, till
exempel med nya energieffektiva elektroniksystem

(behåll) livskraftig svensk
industri och en hög
internationell akademisk
nivå

SIP: Viable cities

Hitta smarta lösningar för att bygga
hållbara städer som bidrar till energi- och
klimatomställning

Företag, universitet,
högskolor, off. aktörer,
föreningar, branschorg.

SET-plan och Horisont
2020 (inom EU)

Support the transition to a reliable, sustainable and competitive energy system

Research and demonstration activities

EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI)
Research Institutes of
Sweden (RISE)
ELENA (EU-projekt)
IEA: Technology Collabora- Effektivare forskning. Tekniksamarbeten.
tion Programmes (TCPs)
Trygg energiförsörjning, tillväxt och
miljöskydd
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38 program som
berör stat, industri och
forskningsorganisationer
I över 50 länder

2013–2017

2014–2020

Utöver forskningsprogrammen bedriver Energimyndigheten ett löpande arbete med
att ta fram strategier och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet för bl.a. industrin. Arbetet med att ta fram underlag till regeringens energiforskningsproposition för åren 2017–2020 kallades FOKUS. Underlagen togs fram genom
ett antal utvecklingsplattformar. Nästa förväntade energiforskningsproposition avser
2021–2024. Strategier för energieffektivisering i industrin bör kopplas till myndighetens kommande forskningsstrategi för effektivare energianvändning i industrin,
inklusive spridningsinsatser. Specifikt när det gäller fossilfria processer inom industrin har Energimyndigheten bedömt att fortsatt forskning och demonstration behövs,
inklusive fortsatt fokus och löpande prioritering av dessa insatser.61 Även här har
Energimyndigheten ett pågående uppdrag.
Industriklivet – aviserat
I oktober 2016 avsattes 35 miljoner kronor för 2016–2019 till Energimyndigheten för
ett uppdrag att genomföra utlysningar och samordna innovationsfrämjande insatser för
minskade processutsläpp i svensk industri.62 En förstärkning av detta aviserades genom
Industriklivet i höstbudgeten för år 2017. 300 miljoner kronor per år ska satsas för att
stödja svensk industris omställning mot nollutsläpp av växthusgaser mellan 2018–
204063 genom demonstrations- och pilotprojekt. Industriklivet siktar på att fånga in
forskningsbehov för att kunna ställa om industriprocesser till fossilfrihet. Detta innebär
fokus på ett fåtal större företag. Industriklivet ska stödja tekniksprång som minskar de
processrelaterade utsläppen och ska kunna gå till bl.a. forskning, förstudier och investeringar i demo- eller fullskaleanläggningar. Miljöförbättring och marknadsmisslyckande nämns som motiv. Målgruppen är industrier med processrelaterade utsläpp men
även universitet och forskningsinstitut. Processrelaterade utsläpp sker framförallt i stål
tillverkning, raffinaderi och kemisk industri och mineralindustrin. Geografiskt ligger
dessa främst i norra Sverige, på västkusten och på Gotland. Den exakta utformningen
för Industriklivet är inte beslutad än. En eventuell energieffektiviseringsstrategi för de
industrier som omfattas av Industriklivet bör ta en utgångspunkt i detta styrmedel.
Energisteget – aviserat
Ett nytt program för energieffektivisering i industrin (Energisteget) för perioden 2018 – 2020 har aviserats i Energimyndighetens regleringsbrev för år 2018.64
Energimyndigheten ska ge stöd för att främja energieffektivisering i företag i industrisektorn i enlighet med en ny förordning som beslutas av regeringen. Pengar
finns avsatta genom regeringens budgetproposition år 2017. En utvärdering av stödets kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska konsekvenser ska lämnas till
Regeringskansliet under år 2021.

Nulägesanalys - Underlag till regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande
insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser, Energimyndigheten, ER 2017:04,
år 2017.
61

För mer information se Energimyndighetens hemsida: Energimyndighetens sida om uppdraget Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.
62

För mer information, se Regeringens pressmeddelande: Regeringens pressmeddelande
Industriklivet, BakgrundsPM om Industriklivet, Budgetproposition 2018, utgiftsområde 20.
63

Energimyndighetens regleringsbrev för år 2018: https://www.esv.se/statsliggaren/
regleringsbrev/?RBID=18595
64
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Informativa styrmedel
Inom Fossilfritt Sverige tas det nu fram sektorsvisa färdplaner.65 Färdplan 205066
pekade särskilt ut att gruv-, järn- och stål- samt mineralindustri borde prioriteras i ett
första skede. Även spridningsinsatser av energieffektiva (och klimatsnåla) tekniker är
aktuella inom Fossilfritt Sverige.
Inom ramen för sektorsstrategier är det viktigt att fokusera på de spridningsinsatser genom t.ex. story-telling om svenska energieffektiva produkter, som kan förväntas
bidra mest till det svenska energiintensitetsmålet givet begränsade resurser. Hos slutanvändaren antas energieffektiviserande åtgärder minska den slutliga energianvändningen
och därigenom tillförd energi. För företagen som säljer energieffektiva produkter och
tjänster uppstår effekter på tillväxt. Dessa effekter kan uppstå i Sverige eller utanför
Sveriges gränser, beroende på om företaget väljer att producera eller sälja sin produkt
eller tjänst i Sverige samt om de energieffektiviserande åtgärderna sker i Sverige.
Regionalfondsprogrammet och EKS
Sweco (2013)67 har bedömt att för övrig tillverkande industri räcker en vidareutveckling utifrån nuvarande styrmedel. Denna sektor har många små- och medelstora företag med höga transaktionskostnader vilket bör hanteras genom insatser för att främja
en mer välfungerande energitjänstemarknad. WSP (2016) bedömer att det kan finnas
anledning att ge mindre företag verktyg som underlättar hur de kan fortsätta jobba med
frågan själva, där erfarenheter om erhållna nyttor – t.ex. att arbeta mer systematiskt –
kan hämtas från bl.a. PFE-programmet.68 Utifrån konkurrenssynpunkt och potentiella
affärsmöjligheter är det fortsatt relevant att arbeta med energieffektivisering även utifrån små- och medelstora företags perspektiv. Energimyndigheten bedömer att satsningar på nätverk och stöd inom det nuvarande regionalfondsprogrammet och EKS
hanterar förutsättningarna som gäller små- och medelstora företag. En eventuell energi
effektiviseringsstrategi för industrier och företag som omfattas av regionalfondsprogrammet och EKS bör ta sin utgångspunkt i dessa styrmedel.

4.1.4
Behov av strategier utifrån några utredningar
Sweco (2013)69 har bedömt att kunskap och osäkerhet om ny teknik i energiintensiv industri behöver hanteras generellt genom fler demonstrationsprojekt.
Spridningsinsatser är viktiga för att öka tillämpningen av ny och befintlig teknik.
Sverige föreslogs i rapporten också engagera sig mer i EU-finansierade projekt. Även
ökad styrmedelsforskning föreslogs.
När tekniker för fossilfria processer inom industrin är mer mogen bedömer
Energimyndigheten att det kan behövas andra styrmedel för att implementera teknikerna. T.ex. förmånliga lån, produktmärkning eller exportfrämjande för att sprida och
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Läs mer på Fossilfritt Sveriges hemsida: http://fossilfritt-sverige.se/
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Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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Kvantifiering av hinder för energieffektivisering, Sweco, år 2013.
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Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering, WSP, år 2016.

69

Kvantifiering av hinder för energieffektivisering. Sweco, år 2013.
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tillämpa forskningsresultaten.70 Det bör här noteras att fossilfria respektive energieffektiva processer i detta sammanhang inte alltid är samma sak.

4.2

Inrikes transporter

4.2.1
Potentialer i transportsektorn
Transportsektorn har en stor energieffektiviseringspotential som är viktig för att nå
målet om dels 70 % minskning av växthusgasutsläppen från transportsektorn till 2030
och klimatneutralitet 2045. För att nå målen kommer det att krävas ett mer transporteffektivt samhälle, där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag minskar (vilket kan
ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom
att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt), genom mer energieffektiva och
fossilfria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel.
I Färdplan 205071 rankar Trafikverket ett antal steg och skattar potentialer för energieffektivisering som kan leda till en fossilfri transportsektor;
1. Samhällsplanering, infrastrukturplanering och val av logistiksystem påverkar
efterfrågan eller behovet av transporter.
2. Överflyttning till energieffektivare trafikslag (t ex från lastbil till järnväg och
från bil till en utbyggd kollektivtrafik).
3. Potentialen för effektivare framdrivningsteknik är stor för alla trafikslag,
mellan ca 30 och 70 procent där den högre siffran kan gälla vägtransporternas
effektivare förbränningsmotorer och så småningom eldrift.
4. Slutligen, där elektrifiering inte är möjlig och det fortfarande behövs drivmedel, kan dessa oftast bytas ut mot förnybara hållbara drivmedel, som t ex DME.
WSP (2016) har gjort en litteraturöversikt över potentialberäkningar för bl.a. transporter, och kommenterar då även de aktuella studier som finns72. De anger följande potentialer för transportsektorn:

Sektor/Delsektor Energianv. Bedömd Scenario
Källa
(basår)
potential Energianvändning

Kommentar

Persontransporter

Går inte att härleda metod
för hur potentialen har
beräknats

Hela transport
sektorn

47 TWh
(2014)

17 TWh
(36 %)

2 030

Sweco (2014)*

50 %

2 050

En klimat- och
Går inte att härleda metod
luftvårdsstrategi för för hur potentialen har
Sverige (2016)**
beräknats

* Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.
** En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47, Miljömålsberedningens slutbetänkande, år 2016.

Nulägesanalys – Underlag till regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra innovationsfrämjande
insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser, Energimyndigheten, ER 2017:04,
år 2017.
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Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp, Naturvårdsverket, år 2012.

72

Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering, WSP, år 2016.
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Elforsk och Svensk Energi tog under 2012 fram en s.k. roadmap till år 2030 för ett
svenskt fossilbränsleoberoende transportsystem.73 Rapporten visar åtgärder, vägval,
beslut och styrmedel som då krävs. I rapportens scenario beräknas att en minskad
användning av fossila drivmedel med upp till 80 procent är möjlig jämfört med idag,
givet att mycket kraftiga styrmedel införs. En mix av generella och riktade styrmedel
identifieras. Fordonseffektivisering framförs som en särskilt viktig åtgärd. Elforsk redogör för bedömda potentialer för energieffektivisering under år 2012–2030 i följande tre
kategorier;
– Minskat transportbehov: 15 procent.
– Överflyttning: 7 procent.
– Effektivisering av fordon och körning: 70 procent.74
Även i Färdplan 2050 konstateras att överflyttning av gods från lastbil till båt och järnväg har relativt stora potentialer.75
Potentialer inom väg
I Fossilfrihet på väg (2013) så bedöms att det är möjligt att minska energianvändningen
per utfört transportarbete med 50 procent för nya lätta fordon och med drygt 30 procent för nya tunga fordon till 2030 jämfört med 2012, givet att EU-regler fortsätter att
vara pådrivande och leder till ett ökat utbud av energieffektiva fordon och att Sverige
inför styrmedel som gör att energieffektiva fordon väljs från detta utbud. Hybridisering
och elektrifiering bedöms också som viktiga för energieffektiviseringen totalt i sektorn
då elmotorer är betydligt mer energieffektiva än förbränningsmotorer. Ett mer sparsamt
körsätt och lägre hastigheter ger ytterligare effektivisering.76
I Färdplan 2050 uppskattas att ”potentialen för effektivare framdrivningsteknik är stor
för alla trafikslag, mellan ca 30 och 70 procent där den högre siffran kan gälla väg
transporternas effektivare förbränningsmotorer och så småningom eldrift.” 77
Potentialer inom järnväg
Lägre energiförbrukning kan åstadkommas genom längre och tyngre tåg, samt beroende på körsätt. Energimyndigheten har inte tagit del av några potentialer eller uppskattningar för energieffektivisering av transporter på järnväg. Järnväg och tåg utgör
främst en potentiell möjlighet till ökad överflyttning från väg och flyg.
Potentialer inom sjöfart
Den internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) regler i form av krav i Energy efficiency design index (EEDI) kommer leda till att alla nybyggda fartyg kommer vara
minst 30 procent mer effektiva 2025 jämfört med 2014.78 Redan nu har det dock visat
73

Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030, Elforsk, år 2012.

Teknisk effektivisering – 40 procent, Sparsam körning – 10 procent och Övergång till elbilar –
20 procent.
74

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp
refererar till Naturvårdsverket och KTH 2007.
75

76

Fossilfrihet på väg. SOU 2013:84, Miljö- och energidepartementet, år 2013.

77

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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IMO:s hemsida 2018-01-17: http://www.imo.org/en
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sig att nya fartyg i hög grad uppfyller dessa krav (71 procent av containerfartygen,
69 procent av general cargo-fartygen, 26 procent av tankfartygen och 13 procent av
gasfartygen). I genomsnitt är de 10 bästa procenten av general cargo, tankers och gasfartyg 57 procent, 35 procent respektive 42 procent mer effektiva än vad EEDI kräver
för perioden 2013–2015.79 Detta indikerar att det finns stora potentialer med redan
befintlig teknik att energieffektivisera åtminstone den nya flottan av fartyg.
Förutom krav på energieffektivitet för nya fartyg krävs att existerande fartyg har en så
kallad ship energy efficiency management plan (SEEMP) som behandlar ruttplanering,
fartygsbottenrengöring, tekniska åtgärder för värme och avfall och t.ex. val av propeller
för att minska energiåtgången när fartyget används.80
Potentialer inom flyg
År 2010 antog ICAO ett mål om att den internationella flygflottans bränsleförbrukning
ska effektiviseras med 2 procent årligen fram till år 2020, med en vision att samma
bränsleeffektivisering ska fortsätta fram till år 2050. Dock pekar ICAO:s prognoser mot
att bränsleeffektiviseringen på lång sikt snarare kommer att nå omkring 1,5 procent per
år.81 Enligt en studie från International Council on Clean Transportation82 finns däremot
en potential att med kostnadseffektiva tekniker minska energianvändningen i nya flygplan med 25 procent till 2024 och 40 procent till 2034, dvs en årlig energieffektivisering på ca 2,2 procent.

4.2.2
Marknadsmisslyckanden mm i transportsektorn
Det finns många skäl till varför Sverige inte har en fossilfri transportsektor redan idag.
Det handlar exempelvis om avsaknad av incitament och olika former av hinder, såsom
tekniska, politiska, juridiska och marknadsmässiga. Det finns även målkonflikter som
uppstår inom och mellan olika aktörer. I Energimyndighetens Nulägesrapport inom
samordningsuppdraget Fossilfri transportsektor83 så beskrivs flera hinder för såväl energieffektivisering som fossilfrihet. Nedanstående texter om marknadsmisslyckanden
baseras, där inget annat anges, på hinder identifierade i den rapporten.
Sweco (2014) har kartlagt olika marknadsmisslyckanden och hinder i Sverige.84 Inom
godstransporter identifierar Sweco flera problem, främst asymmetrisk information och
policyinstabilitet, men även höga transaktionskostnader, organisatoriska hinder och
begränsad rationalitet. Inom persontransporter identifierar Sweco främst begränsad
rationalitet och policyinstabilitet.

Marine Insight:s hemsida 2018-01-17: https://www.marineinsight.com/shipping-news/study71-new-ships-comply-imos-2025-eedi-requirements/
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IMO:s hemsida 2018-01-17: http://www.imo.org/en

81

Luftfartens omställning till fossilfrihet. Energimyndigheten, ER 2017:14, år 2017.

Kharina, A. et al. (2016) Cost assessment of near and mid-term technologies to improve new
aircraft fuel efficiency. International Council on Clean Transportation.
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Nulägesrapport inom samordningsuppdraget Fossilfri transportsektor, Energimyndigheten, ER
2016:25, år 2016.
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Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.
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Negativa externa effekter
Fossila drivmedel är billiga jämfört med förnybara drivmedel och de externa effekterna
i form av bland annat emissioner av koldioxid kompenseras inte fullt ut av de skatter
och avgifter som finns, t.ex. energiskatt och koldioxidskatt. Bränsle till sjöfart och flyg
beskattas inte.
Subventioner av fossila drivmedel globalt sett bidrar till det låga priset på fossila drivmedel. EU:s statsstödsregler hindrar att biodrivmedel undantas från energi- och koldioxidskatt trots lägre externa effekter.
Att bilen länge har utgjort norm i samhället påverkar beslutsfattares möjligheter att
införa styrmedel som påverkar tillgängligheten för biltrafikanter. Det påverkar även
valet av infrastrukturinvesteringar, åtgärder och styrmedel till fördel för fortsatt användande av bil. Svenska regler som gynnar användningen av fossila transportmedel och
minskar trycket på energieffektivisering är t.ex. skatteavdrag för arbetsresor och nedsatt moms för inrikes transporter med buss, tåg, luftfart och taxi.
Att Sverige utgör en liten marknad innebär dessutom att möjligheterna är små att
genom svenska styrmedel påverka krav på t.ex. energieffektivitet i fordon och farkoster
för att reducera de externa effekterna. Styrmedel som inriktar sig på inköpstillfället kan
dock ge mer energieffektiva val av fordon.
Flyget har externa kostnader i form av främst klimatpåverkan (koldioxid och höghöjdseffekter), men även luftföroreningar och buller. Flygningar inom EU/EES ingår i EU
ETS och betalar därmed för koldioxidutsläppen, men utsläppspriset ligger långt under
de flesta värderingar av koldioxid. Däremot betalar flyget varken energiskatt eller koldioxidskatt. Flygets miljöpåverkan är idag otillräckligt internaliserad, i synnerhet på
längre flygningar.85
Sammantaget kan de negativa externa effekterna från transporter sägas vara otillräckligt internaliserade, vilket ger ett för lågt pris och därmed ett för lågt incitament att
energieffektivisera.
Asymmetrisk information och/eller delade incitament
För att samhällsplaneringen ska kunna bidra till ett mer transporteffektivt samhälle
krävs samordning mellan lokal, regional och nationell planering av infrastrukturen,
åtgärder och styrmedel och avvägning mellan olika målkonflikter. Komplexiteten och
bristen på såväl kunskap och kompetens samt delade incitament leder till att det är svårt
att ta ett helhetsgrepp för att gynna energieffektiva och fossilfria transportlösningar.
Höga transaktionskostnader
Investeringskostnaden för nya, mer energieffektiva fordon är hög och den genomsnittliga livslängden på en bil är mellan 15 och 20 år vilket innebär att många av de nya
bilar som köps under perioden fram till år 2020 sannolikt kommer att köras även år
2030 och omställningstakten per år blir därmed låg. Individers vanor och beteenden är
också svåra att bryta. Var, när och hur vi reser styrs av såväl ekonomiska överväganden
som normer och vanor. Detsamma gäller för transportefterfrågan.

85

Trafikanalys (2017). Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor. PM 2017:2.
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Enligt en rapport från Trafikverket86 så tenderar inte nybilsköparna ”…att ta hänsyn till
minskade bränslekostnader under hela fordonets livslängd. Det gäller för såväl person
bilar som för tunga lastbilar”, vilket också påverkar takten i energieffektiviseringen
och byte av drivmedel. Eventuella skillnader mellan uppgiven förbrukning vid test och
faktisk förbrukning vid körning kan också innebära en osäkerhet för köparen om hur
bränslekostnaderna påverkas.
Förutom investeringskostnaden finns också brist på kunskap om fordons och farkosters
energi- och klimatprestanda, vilket gör det svårt för konsumenterna att göra rationella
val. Krav på att redovisa nya bilars klimatprestanda kan vara ett sätt att hantera sådana
kunskapsbrister. Ett exempel på detta är att värden uppmätta i testmiljö sällan stämmer
med värden vid verklig förbrukning. För tunga fordon är metoder för att ta fram denna
information under framtagande och krav på redovisning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kommer vara ett krav för lastbilar från och med andra halvan av 2018.
Positiva externa effekter av ny och befintlig teknikspridning
I Färdplan 2050 konstateras att ”Utvecklingen mot nollutsläpp är beroende av teknikge
nombrott, främst vad gäller eldrift/batterier. Dessutom förutsätts energisnål produktion
av biodrivmedel från en hållbar råvarubas.” 87 Tills nyligen har eldrivna fordon med
hjälp av batterier inneburit begränsad räckvidd och kapacitet, begränsade möjligheter
att snabbt ladda dem och relativt höga batterikostnader. Teknikutvecklingen går dock
fort nu och priserna på batterier sjunker. Tillgången till ladd-infrastruktur för såväl
laddning under färd som där fordonet är parkerat behöver fortsätta att utvecklas.
Det finns även flera möjligheter till energieffektivisering i och med ökad digitalisering,
exempelvis genom förbättrad rutt- och logistikplanering.
Några andra hinder
Specifikt för överflyttning av gods har följande hinder identifierats; a) flygfrakten är
svår att konkurrera med tidsmässigt, b) det är låga kostnader för lastbilstransporter jämfört med sjöfart, c) järnvägens punktlighet och kapacitet är bristande, samt att d) det
finns hinder för effektivare samordning av gods.
Specifikt för flyget anger International Council on Clean Transportation att gapet
mellan kostnadseffektiv och faktiskt energieffektivisering kan förklaras av följande
hinder; a) teknikförbättringar genom omdesign av gamla flygplansmodeller snarare än
design från noll för att kunna optimera aerodynamiska och materialtekniska framsteg,
b) fokus i teknikutvecklingen på ökad kapacitet (last och framförallt räckvidd) snarare
än energieffektivisering, c) att det tar lång tid att utveckla och konstruera nya flygplanstyper, samt att d) den senaste tekniken måste ha nått en viss mognadsgrad så att det går
att ställa högre miljökrav utan att flygsäkerheten äventyras.
Hinder av mer övergripande karaktär utgörs av att infrastrukturplaneringen utgår från
fortsatt tillväxt i trafiken samt att målstyrningen är otydlig (transportomställning är

Trafikverket (2016). Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av
växthusgaser - med fokus på transportinfrastrukturen. https://www.trafikverket.se/contentassets/46a
e019ed896490ebb95185b6e846c24/styrmedel_atgarder_minska_utslapp_vaxthusgaser_2016-02-22_
slutversion-3.pdf
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Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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ett av flera transportpolitiska mål), vilket särskilt påverkar större investeringar i nyare
tekniker.

4.2.3
Befintliga styrmedel och insatser
I tabell 4 ges en överblick över befintliga styrmedel och insatser som kopplar till energieffektivisering. Detta ger en grund för att bedöma vilka styrmedel och aktiviteter som
strategier i transportsektorn skulle kunna utgå ifrån.
Tabell 4. Befintliga och aviserade styrmedel för energieffektivisering i transportsektorn.
Typ av
styrmedel

Styrmedel

Ekonomiskt

Syfte

Målgrupp

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Energiskatter (Lag om skatt på Fiskalt, eff.en.anv mm
energi respektive el 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

CO2-skatt (Lag om skatt på
energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

Energieffektiviseringsstöd inom Eneff.
det nationella regionalfondsprogrammet

Små och medelstora företag

2015–2020

Klimatklivet (SFS 2015:517)
stöd till lokala klimatinvesteringar

Minskade växthusgasutsläpp

Alla utom privatpersoner

2015–2019

EU ETS

Minskade växthusgasutsläpp

Flyg

2012 –>

Förordning (2015:579) om
stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer

Energieffektiva lösningar Avtal med kommed låga klimatutsläpp muner, landsting

2015–2029

Förordning (2011:1590) om
supermiljöbilspremie

Fler miljöanpassade
bilar

2012–2018

Elbusspremien (2016:836)

Främja intro av elbussar. Kommuner,
Lägre klimatutsläpp,
regioner
mindre luftföroreningar,
minskat buller

2016 –>

Stadsinnovationer. Förordning
(2016:448) om stöd för
strategisk användning av
spetstekniker för hållbar
stadsutveckling

Hållbar utveckling

Alla utom privatpersoner

2016–2019

Landsting och
regionförbund

2009 –>

Koldioxidbaserad fordonsskatt. Minskade klimatutsläpp Fordonsägare
Vägtrafikskattelagen (2006:227)
och lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om
fordonsskatt

2006 –>

Minska fossilanv

Förordning (2009:237) om
Reglera statlig medfistatlig medfinansiering till vissa nansiering
regionala kollektivtrafikanläggningar mm

Förmånsskatt på tjänstebilar

Fordonsägare

Anställda som
för privat bruk
använder bil som
får disponeras på
grund av anställning eller uppdrag
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Typ av
styrmedel

Styrmedel

Administrativa

Banavgifter

Syfte

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Järnväg

Förordning (2009:236) om
nationell plan för transportinfrastruktur

Transportpol. mål

Trafikverket.
Inklusive finansieringsanslag.

2009 –>

Förordning (1997:263)
om länsplaner för regional
infrastruktur

Transportpol. mål

Länsstyrelser

1997 –>

Kommunal verktygslåda
– p-platser och p-avgifter.

Transportpol. mål

Små- och medelstora städer

Trängselskatter

Minska trängsel
Finansiering

Stockholm,
Göteborg

Förordning (2009:1) om miljö- Fler miljö-anpassade
och trafiksäkerhetskrav för
bilar
myndigheters bilar och bilresor

Myndigheter

Hastighetsgränser

Trafikverket

Transportpol. mål

Hamn- och farledsavgifter
(1997:1121) för sjöfart

2009 –>

Sjöfartstrafik

1997 –>

Flygtrafik

2011 –>

Flygplatsavgifter (2011:867)

Minskade utsläpp av
NOx. Minskat buller

Fordonsskattebefrielse för
miljöbilar

Uppmuntra fler att köpa Fordonsägare av
fordon som är bränsle- miljöbilar
effektiva eller drivs med
förnybara bränslen

Nedsatt förmånsvärde på
vissa miljöbilar. Inkomstskattelagen (1999:1229)

Informativa

Målgrupp

2013 –>

Bilförmånstagare

Lagen (2008:112) om
ekodesign

Främja eff. energianvändn. och låg
miljöpåverkan

EU:s CO2-krav för bilar och
lätta lastbilar

Minskade klimatutsläpp Fordonsägare

Lagen (2008:112) om energimärkning av energirelaterade
produkter*

Främja eff. energianvändn. och låg
miljöpåverkan

Privatpersoner och (1992) 2005
företag
–>

Forum för smarta elnät

Främja dialog om
smarta elnäts möjligheter

Myndigheter,
bransch, konsumenter

Energi- och klimatrådgivning
(SFS 1997:1322)

Effektiv och miljöanpas- Företag och
sad energianvändning
privatpersoner

Information om sparsam
körning

En-eff

Anslag för lokal och regional
kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning**

Mer förnyb. energi Eneff Länsstyrelser,
2016–2019
energikontor, kommuner, regioner
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Energirelaterade
produkter och
delar av sådana
produkter

(1992) 2005
–>

2016–2019

1997–2020

Trafikanter

Typ av
styrmedel

Styrmedel

Syfte

Målgrupp

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Forskning och
innovation

Förordning (SFS 2008:761)
om statligt stöd till forskning
och utveckling samt innovation
inom energiområdet samt mot
gällande regleringsbrev (UoH)

Bygga kunskap
Skapa förutsättn. för
utveckling av produkter
och tjänster som bidrar
till ett hållbart energisystem och stärkt svensk
konkurrenskraft

Aktörer som på
något sätt verkar
inom transportsektorn (företag,
akademi och
institut, offentlig
sektor, mm)

2008 –>

Affärsutvecklingslån inom
energiområdet

Stödja företag
Förkommersiellt
Energieff mm

Sektorsövergripande
Såddföretag

2012–2020

Projektstöd för marknadsintro
och teknikupphandling

Påskynda forskning och Sektorsövergriutveckling av ny en-eff
pande
teknik

Övriga insatser Samordning för hållbara
transporter
Samordning av transport
omställningen

Främja utbyggnaden av Myndigheter
infrastruktur för hållbara
transporter

2015–2020

Främja omställningen i
transportsektorn

2016–2019

Energimyndig
heten m.fl.

Fossilfritt Sverige
* T.ex. däck.
** Villkor för anslaget ges i Energimyndighetens regleringsbrev 1:10 kap.1.

Förutom ovanstående styrmedel och insatser har bonus-malus för lätta fordon samt miljözoner för lätta fordon aviserats i höstbudgeten år 2017. Bonus-malus planerar införas
från den 1 juli 2018.
För att hantera negativa externa effekter från vägtrafik är energi- och koldioxidskatter
samt olika typer av avgifter mest centrala.
För att hantera asymmetrisk information finns en rad administrativa styrmedel. Ett av
de viktigaste är EU:s krav på lätta fordons klimatutsläpp.
För att hantera höga transaktionskostnader finns bl.a. Energimyndighetens anslag för
lokal och regional kapacitetsutveckling. Detta anslag får användas för att främja att
offentliga aktörer på lokal och regional nivå samverkar, utvecklar metoder och sprider
erfarenheter kring lokal och regional energiomställning och minskad klimatpåverkan.
Anslaget får även användas för insatser som främjar att befintliga transporter används
effektivare genom minskade behov av transporter och överflyttning till mer energieffektiva transporter.
Inom Fossilfritt Sverige samlas intresserade aktörer som vill bidra till fossilfrihet.
Denna satsning bör vara en utgångspunkt för sektorsstrategier.
För att hantera positiva externa effekter finns flera forskningsprogram, inklusive
demonstration. Tabell 5 ger ett urval av befintliga program med bäring på energieffektivisering i transportsektorn.
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Tabell 5. Ett urval av befintliga forskningsprogram för transportsektorns energieffektivisering.
Forskningsprogram

Syfte

Målgrupp

Programmet Energieffektivi
sering i transportsektorn

Ny systeminriktad kunskap inom
transporter

År
2014–2019

Fordonsstrategisk forskning
Konkurrenskraft, tillväxt.
och innovation (FFI) – samverkansprogram Energi & Miljö

Fordonsindustrin.

2009 –>

Energieffektiva fordon*

Energieff, fossiloberoende

Universitet och högskolor

2015–2019

Demonstrationsprogram för
elfordon

Identifiera och undanröja barriärer för en storskalig introduktion
av elfordon på den svenska
marknaden

ERA-NET Cofund Electric
Mobility Europe (EME)

Stärkt EU-samverkan
Stötta och påskynda anv. av
laddfordon

Företag och forskningsaktörer

Samverkansprojektet Hållbar
mobilitet som tjänst

Utveckla och öka anv. av nya,
hållbara och fossilfria mobilitetstjänster

Regionala innovations
2017–2020
partners, intressenter inom
upphandl., utveckling och
hållbarhet

SIP Viable cities

Hitta smarta lösningar för att
Företag, universitet,
bygga hållbara städer som bidrar högskolor, offentliga
till energi- och klimatomställning aktörer, föreningar,
branschorganisationer

SIP Drive Sweden

Främja ett transportsystem
baserat på automation,
digitalisering och tjänster. Bidra
till transportpolitiska mål. Bidra
till export

Gränsöverskridande
samverkan

SIP InfraSweden 2030

Utveckla Sveriges transportinfrastruktur och göra den
världsledande

Gränsöverskridande
samarbete. Många
nyckelaktörer inom
transportinfrastruktur

SIP Internet of things Sverige

Offentlig sektor och svensk
industri bäst i världen på digitala
lösningar. Lösa samhällsutmaningar. Stärkt konk.kraft

Kommuner, företag och
forskare

2011–2018

2017–2021

* Vägfordon, arbetsmaskiner, inklusive lättvikt och el.

Specifikt om sjöfart och flyg
Att reglera internationell sjöfartstrafik som anlöper Sverige är svårare än att reglera
exempelvis nationell vägtrafik. En strategi för att minska utsläppen av klimatgaser från
sjöfarten förhandlas just nu i The Marine Environment Protection Committee (MEPC).
Strategin förväntas antas under 2018 och syftar till att få fram ett globalt styrmedel för
sjöfarten.88 Motsvarande för flyget arbetar ICAO med att få fram ett globalt marknadsbaserat styrmedel för flyget som planerar att vara implementerat år 2020.

88

IMO:s hemsida 2018-01-17: http://www.imo.org/en
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4.2.4
Var kan energieffektiviseringsstrategier bidra?
Utifrån förekomsten av marknadsmisslyckanden kan det konstateras att det finns
många styrmedel i transportsektorn. I detta uppdrag är det därför viktigt att ta till vara
det arbete som gjorts tidigare och bygga vidare på pågående initiativ.
Energimyndighetens samordningsuppdrag om omställning av
transportsektorn till fossilfrihet, SOFT
Energimyndigheten har i tidigare uppdrag arbetat nära olika aktörer och har både
underlag och framtagna rapporter som visar på såväl hinder som möjliga åtgärder för att nå en ökad energieffektivisering inom transportområdet. Ett exempel är
Energimyndighetens samordningsuppdrag om omställning av transportsektorn till fossilfrihet, SOFT. I den strategiska plan som de sex myndigheterna i samordningsuppdraget lämnade in gemensamt i april 201789 identifieras en rad områden där det behövs
ytterligare kunskap och åtgärder. Sektorsstrategier kan utgöra ett forum för samverkan
mellan olika aktörer och samordnas med arbetet inom SOFT.
Transportsektorn är redan en målsatt sektor. Inom SOFT fastslogs att det är viktigt att
arbeta med åtgärder inom tre olika ”ben” för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet; transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt
förnybara drivmedel. Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentialen
inom alla tre områden kommer därför att behöva utnyttjas för att nå de ambitiösa mål
som satts upp.
En bedömning från Energimyndighetens sida är att sektorsstrategiarbetet i första hand
bör fokusera på samverkan som bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle och
att detta arbete kan samordnas med insatser som sker i SOFT. Här finns rådighet att
genomföra förändringar såväl i enskilda företag och organisationer som i samhället i
stort, liksom identifierade problem som kan lösas. Därtill finns också goda ekonomiska,
miljömässiga och sociala skäl till att utveckla mer transporteffektiva samhällen. Detta
är mervärden som kan uppstå till följd av energieffektivisering.
Fordon
Vad gäller området fossilfria och energieffektiva fordon så finns det en rad styrmedel
och nya är under införande, främst bonus-malus-systemet som kommer att införas 1 juli
2018. Dessutom pågår arbete inom EU att skärpa kraven för max tillåtna utsläpp från
nya fordon. Även vad gäller förnybara drivmedel finns en rad styrmedel, där det viktigaste styrmedlet under införande är reduktionsplikten som ska vara på plats 1 juli 2018.

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, Energimyndigheten, ER
2017:07, år 2017.
89
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Reduktionsplikten ställer krav på skattskyldiga bränsleleverantörer att minska sina
växthusgasutsläpp per energienhet reduktionspliktigt drivmedel genom att använda
biodrivmedel. Dessa nya styrmedel gör att det är mindre angeläget för närvarande att
arbeta med dessa områden inom sektorsstrategierna. Dessutom är rådigheten högre
på nationell nivå för åtgärder inom transporteffektivt samhälle.90 Kommunikationsoch spridningsinsatser t.ex. kring hur man väljer fordon pågår inom ramen för stöd till
kapacitetsutveckling.
Mobilitet, kollektivtrafik mm
Ett exempel på område inom transporteffektivt samhälle där behov av ytterligare kunskap identifierats inom SOFT-arbetet är inom framtidens mobilitetslösningar; kollektivtrafik, autonoma fordon, betalmodeller, delad mobilitet och drivkrafter för förändrat
resebeteende. Ett annat exempel är ökad kunskap om hur digitalisering kan främja ökad
samordning av godstransporter. Myndigheten driver ett projekt inom Hållbar Mobilitet
som Tjänst med fokus på utmaningsdriven innovation (A challenge from Sweden).
Sjöfarten
Sjöfartssektorn kan också vara ett intressant område för sektorsstrategier. I de skriftliga inspelen till sektorsstrategierna lyfter branschen själva fram att de är positiva till
att delta och vara aktiva i arbetet. Inom sjöfartssektorn behöver vissa typer av åtgärder
beslutas om och drivas på internationell nivå, men det finns även frågor som kan arbetas med på nationell nivå där sektorsstrategier kan vara ett lämpligt verktyg.

4.3

Hushåll, offentlig verksamhet samt övrig serviceverksamhet

4.3.1
Potentialer för energieffektivisering
Hushåll
WSP (2016) har gjort en litteraturöversikt över vissa potentialberäkningar för bl.a.
bostäder och service mm. De konstaterar att få energieffektiviseringsstudier är samhällsekonomiska, bl.a. saknas ofta påverkan på tillväxt, kostnader, konkurrens och
innovation mm. WSP bedömer mot bakgrund av IEA:s rapport om mervärden av energieffektivisering att både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma
potentialer i Sverige finns.91
I Energieffektiviseringsutredningen92 från år 2008 beräknades den s.k. ingenjörspotentialen för flerbostadshus, småhus samt lokaler till 34 TWh slutlig energianvändning för
perioden 2009–2020.93 Identifierade marknadsmisslyckanden som kvantifierats är nega-

Utvecklingen av mer energieffektiva fordon sker inte för enskilda länder utan för större marknader
såsom EU. Det går dessutom i allt större utsträckning mot globala krav och marknader. Det gör att ett
enskilt land inte kan styra utbudet på marknaden. Däremot kan nationella styrmedel styra vilka fordon
som väljs från detta utbud. Motsvarande bristande rådighet kan även konstateras för sjöfart och flyg,
både när det gäller utbud och efterfrågan.
90

91

Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering. WSP, år 2016.

92

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) – Bilaga 4.

Metoden är prognosticerad energianvändning jämfört med ett genomsnitt för åren 2001–2005 på
151 TWh. År 2007 kom Chalmers EnergiCentrum respektive Profu med samma metod fram till
potentialer på dryga 30 TWh. Dessa tekniska potentialberäkningar bör handskas med stor försiktighet,
inte minst eftersom de nu är nästan 10 år gamla.
93

80

tiva externa effekter, delade incitament och transaktionskostnader. När alla kvantifierade hinder94 räknats av återstår ca 8 TWh som antas ske spontant.
Profus rapport från år 201095 skattar ingenjörspotentialen för flerbostadshus och lokaler till 18,6 TWh för perioden 2009–2020. Identifierade marknadsmisslyckanden som
kvantifierats är transaktionskostnader och delade incitament i t.ex. uthyrningslokaler med kallhyra. När alla kvantifierade hinder96 räknats av återstår ca 2,8 TWh som
bedöms ske spontant.
Specifikt för flerbostadshus inom nätverket BeBo (stora privata och allmännyttiga fastighetsägare) har en utvärdering av deras metod Rekorderlig renovering genomförts.97
Utvärderingen, som har gjorts med hjälp av Energimyndighetens modell HEFTIG 2.0,
visar på att en betydande energieffektivisering kan nås med hjälp av lönsamma åtgärdspaket av det slag som Rekorderlig Renovering utgör. Genom statistikredovisningar
skalas genomförda projekt upp och utifrån det bedöms den ekonomiska potentialen
i samtliga flerbostadshus till 4,35 TWh (18 procent) till år 2030. Beräkningarna har
gjorts för perioden 2015–2030, och omfattar endast energi för värme och varmvatten.
Specifikt för småhus lät Energimyndigheten och nätverket Beställargruppen Småhus
(BeSmå) WSP (2013) göra en bedömning av potentialen för energieffektivisering.98
Bedömningen utgick från energistatisk för småhus år 2011, då den totala energianvändningen i småhus uppgick till ca 33 TWh. Den totala tekniska potentialen för energieffektivisering bedömdes till knappt 16 TWh, dvs nära hälften. Hur stor den lönsamma
potentialen bedömdes vara framgår inte av rapporten.
Bland åtgärder som nämns i Färdplan 205099 för att nå energieffektivisering och nollutsläpp i Sverige finns fortsatt implementering av energisnåla system med bl.a. isolering,
energieffektiva fönster, snålare belysning och solceller i egna nät hos fastighetsägarna.
Passivhus kan användas vid nybyggnation och passivhusprinciper kan också appliceras
på renovering av befintliga byggnader.
Offentlig verksamhet
Här sammanfattas endast potentialer för energieffektivisering inom offentlig sektor
som fastighetsägare. Statistiskt ingår offentlig verksamhets energianvändning i sektorn
hushåll.

Vissa i rapporten identifierade faktorer utgörs av marknadsmisslyckanden, medan andra möjligen
kan betraktas som marknadsbarriärer. Förutom externa effekter, transaktionskostnader och delade
incitament kvantifieras riskaversiva avkastningskrav och bristande långsiktighet. Faktorer som inte
kvantifieras är t.ex. tidsbrist, okunskap kring lönsamhet och finansieringssvårigheter, även om dessa
faktorer anses bidra till genomförandeunderskottet.
94

Så når vi de nationella energimålen – bebyggelsens effektivisering, Profu på uppdrag av
Fastighetsägarna Sverige, år 2010.
95

Andra hinder som kvantifierats är driftsentreprenader där energiåtgärder ej uppmärksammats, ägare
som av olika skäl inte vill låna kapital till energiåtgärder samt högre avkastningskrav på energiinvesteringar (t.ex. från 4 till 8 procent).
96

97

Utvärdering av Rekorderlig Renovering, nätverket Beställargruppen Bostäder (BeBo), år 2014.

Energieffektiviseringspotentialen i småhus, Winkler C et al, WSP på uppdrag av
Energimyndigheten, år 2013.
98

99

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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På uppdrag av SKL har WSP (2011) beräknat ingenjörspotentialer och potentialreduktioner för kommunens, allmännyttans och landstingsägda fastigheter.100 Den beräknade ingenjörspotentialen uppgår till cirka 9 TWh för perioden 2009–2020101, jämfört
med år 2009 då ca 26 TWh energi för värme och el användes. Rapporten hänvisar till
flera tidigare studier102 och summerar att de främsta hinderkategorierna utgörs av finansieringsfrågor, osäkerheter i beräkningar, brist på ekonomiska incitament (inklusive
delade incitament) samt brist på kompetens. Rapporten uppskattar därefter energieffektiviseringspotentialen till ca 4,5 TWh till år 2020 (ca 20 procent jämfört med år 2009)
med hänsyn tagen till olika hinder. Potentialen i offentlig sektor har sedan reviderats
uppåt mot bakgrund av nya studier, och bedöms till ca 7 TWh mellan år 2010–2035
när hänsyn tagits till olika hinder.103 Beräkningarna inkluderar även fastigheter ägda av
kommunala respektive landstingsägda bolag.
Mer än hälften av alla lokaler i Sverige är offentligt ägda.104 Drygt en tredjedel av alla
flerbostadshus är offentligt ägda genom allmännyttan. År 2014 uppgick det totala flerbostadshusbeståndet till 192 miljoner m2, varav allmännyttans andel var knappt 70 miljoner m2.
Det har skett en ökning i energieffektiviseringstakten de senaste åren i o ffentlig sektor.
Detta gäller framförallt energi för värme och varmvatten. För e lanvändningen syns
inte samma trend, varken för hushållsel eller driftel. Den totala lönsamma energieffektiviseringspotentialen ligger kvar på samma höga nivå som år 2011. Energieffektivi
seringstakten bedöms gå fortare än i privata flerbostadshus på grund av genomförandet
av stora åtgärdspaket.105
Övrig serviceverksamhet
Här sammanfattas endast potentialer för eleffektivisering i lokaler som sektorn använder. Statistiskt ingår denna energianvändning i sektorn Hushåll.
Den tekniska eleffektiviseringspotentialen i handelslokaler (gallerior, livsmedelsbutiker
och övrig handel) har beräknats till drygt 20 procent (ca 35 kWh per m2) av den nationella elanvändningen. Beräkningarna avser endast åtgärder inom ventilation (driftoptimering), livsmedelskyla (byte) och belysning (byte). Beräkningarna gjordes separat för
66 representativa byggnader och räknades därefter upp till nationell nivå med hjälp av
urvalsvikter. När hänsyn tas till uppskattade investeringskostnader bedöms potentialen
reduceras till ca 12 procent.106

100

Miljarder skäl att spara – Lönsamma energimål i kommunala fastigheter, WSP för SKL, år 2011.

År 2009 användes cirka 26 TWh värme och el i kommunens, allmännyttans och landstingens
fastigheter.
101

10 hinder som bidrar till att Energieffektiviseringsutredningens potentialbedömningar för offentligt
ägda lokaler på cirka 8,5 TWh inte realiseras analyseras i rapporten Det finns potential, UFOS Energi,
år 2010.
102

103

Fortfarande miljarder skäl att spara, Persson A, WSP, och Göransson G, Profu,för SKL, år 2016

104

WSP för SKL, år 2011.

105

Profu för SKL, 2016.

106

Energianvändning i handelslokaler, Energimyndigheten, ER 2010:10 (STIL2), år 2010.
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Energimyndigheten har även uppskattat specifika potentialer för eleffektivisering i
hotell, restauranger och samlingslokaler. Beräkningarna gjordes separat för 30 representativa byggnader och räknades upp till nationell nivå med byggnadens respektive
uppräkningsvikt. Några vanliga åtgärder omfattades.107 Vid hänsyn till av besiktningsmän uppskattade investeringskostnader och återbetalningstid blir potentialen lägre.108
Om då t.ex. samtliga lönsamma åtgärder inom belysning och ventilation genomförs kan
den totala elanvändningen minskas med 26 kWh/m2 och år, eller 190 GWh/år109, fördelat ungefär lika mellan åtgärdstyperna.

4.3.2
Marknadsmisslyckanden och några andra hinder
Ett försök görs att sammanfatta marknadsmisslyckanden i de tre sektorerna i följande
kategorier; negativa externa effekter (ger ett för lågt pris), asymmetrisk information
(inkl. delade incitament), höga transaktionskostnader, samt positiva externa effekter av
ny och befintlig teknikspridning.
Förekomsten av negativa externa effekter från klimatutsläpp är mindre idag i och med
att sektorernas fossila energianvändning är relativt liten.
Vägen till ett energieffektivare Sverige (2008)110 identifierade delade incitament och
transaktionskostnader i bostäder och servicesektorn generellt.111
Sweco (2014) har kartlagt olika marknadsmisslyckanden och hinder.112 I flerbostadshus identifieras främst kunskapsbrist och osäkerhet om ny teknik. I småhus identifieras
främst höga transaktionskostnader. I kontorslokaler identifierar Sweco främst asymmetrisk information och organisatoriska hinder.113 Även specifikt i offentlig sektor finns
höga transaktionskostnader, asymmetrisk information och delade incitament, särskilt i
lokaler.114
Profu:s rapport (2010) identifierade specifikt transaktionskostnader och delade incitament i t.ex. uthyrningslokaler med kallhyra.115 Även Energimyndigheten och Boverket
konstaterade att kallhyra är betydligt vanligare i lokaler än i flerbostadshus, och därför

Utbyte av belysningsinstallationer, minskad drifttid för belysning och ventilation liksom injustering
av ventilations- och värmesystem. Installation av snålspolande vattenarmaturer, nya fönster, installation av undermätare för el och värme och bättre styrsystem.
107

Potentialerna är försiktiga. Kalkylmetoden är en enkel pay-off. Elpriset har antagits till 1 kr/kWh
och värmen antas kosta 80 öre/kWh. Återbetalningstiderna ges i tabell.
108

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler – Förbättrad statistik för lokaler,
Energimyndigheten, ER2011:11 (STIL2), år 2011.
109

110

Vägen till ett energieffektivare Sverige, SOU 2008:110, Miljö- och energidepartementet, år 2008.

Andra hinder som identifierades var riskaversiva avkastningskrav och bristande långsiktighet, tidsbrist, okunskap kring lönsamhet och finansieringssvårigheter.
111

112

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.

113

Sweco, år 2014.

114

Profu för SKL, år 2016.

Andra hinder som identifierades var vid driftsentreprenader (energiåtgärder uppmärksammas ej),
ägare som inte vill låna kapital samt högre avkastningskrav på energiinvesteringar.
115
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är också delade incitament på investeringssidan ett större problem i svenska lokaler.
Det är vanligare utomlands med kallhyra i flerbostadshus.116
Energimyndigheten och Boverket konstaterar också att det finns delade incitament
på användarsidan. Brukaren (hyresgästen) kan ha stor rådighet över hur lokalen och
installationer i den används utan att direkt betala för de löpande energikostnaderna.
Det är t.ex. vanligt med schablonmässig fördelning av energikostnader för värme.
Fastighetsägaren kan ha begränsad möjlighet att påverka hur hyresgästen använder
lokalen.117
Flera utredningar har pekat på att det finns ett eftersatt renoveringsbehov i flerbostadshusbeståndet, inte minst inom miljonprogrammet. Den andra renoveringsstrategin118
finner att lönsamhet är det största hindret för renovering. Andra betydande hinder är
finansieringstillgången och att nödvändiga kunskaper saknas hos fastighetsägare och
beställare. Det finns även behov av ökad konkurrens och teknikutveckling för att sänka
kostnaderna. Nybyggnation konstateras även tränga undan renoveringar.
SKL summerar att de främsta hinderkategorierna i offentlig sektor utgörs av finansieringsfrågor, osäkerheter i beräkningar, brist på ekonomiska incitament (inklusive
delade incitament) samt brist på kompetens.

4.3.3
Befintliga styrmedel och insatser
En översikt och kategorisering av befintliga styrmedel i sektorn hushåll ges i tabell 6.
För många styrmedel finns flera syften. Förutom marknadsmisslyckanden119 som styrmedlet bedöms kunna adressera kan t.ex. andra (närbesläktade) skäl finnas, såsom kunskapsbrister hos specifika målgrupper.120

Rapporten Analys av delade incitament – med fokus på energiprestandahöjande investeringar,
Boverket och Energimyndigheten, 2013:32, år 2013. Rapporten definierar ett delat incitament som att
löpande energikostnader och investeringar i en energieffektiv teknik eller tjänst bärs av olika aktörer.
Marknadsmisslyckandet är nära kopplat till asymmetrisk information mellan aktörer. Kunskaper
kan också vara ojämnt fördelade mellan aktörer. Ofta kan det vara svårt att skilja delade incitament
från ett asymmetriskt informationsmisslyckande, eftersom ökad kunskap kan innebära att det delade
incitamentet kan reduceras av aktörerna själva.
116

117

ibid.

Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiv renovering. Boverket och
Energimyndigheten, ET 2016:15, år 2017.
118

Negativa externa effekter (ger ett för lågt pris), asymmetrisk information (inkl. delade incitament),
höga transaktionskostnader, samt positiva externa effekter av ny och befintlig teknikspridning.
119

Styrmedel som ökar kunskaper hos specifika målgrupper kan sänka transaktionskostnader och/eller
hantera asymmetrisk information och delade incitament. I många fall sker både och.
120
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Typ av
styrmedel

Styrmedel

Ekonomiskt

Tabell 6. Styrmedel inom Hushåll för energieffektivisering, renovering och klimatreducering.
Syfte

Målgrupp

Fr.o.m. – t.o.m.
år

Energiskatter (Lag om skatt Fiskalt, eff.en.anv mm
på energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

CO2-skatt (Lag om skatt på Minska fossilanv
energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

Klimatklivet

Minska klimatpåv.

Kommuner, företag,
fastighetsägare m.fl.

2016–2020

Investeringsstöd (SFS
2016:848) till äldrebostäder

Fler äldrebostäder för att Byggare
bygga bort bristen

2007 –>

Investeringsstöd (2016:881) Fler hyres- och studenttill hyres- och studentbosbostäder för att bygga
täder
bort bristen

Byggare

2016 –>

Stöd för energikartläggning Eff. energianvändn. Mm
(EKS: en del inom Regionalfondsprogrammet)

Företag som använder
minst 300 MWh energi
per år eller som har över
100 djurenheter

2009 –>

ROT-avdrag

Tillväxt, (eff.energi)

Ägare av småhus

2004 –>

Underlätta finansiering
av bostäder

Banker, byggherrar

EU:s stöd för energieffektiva
byggnader

Administrativt

Kreditgarantier

Regionalt strategiskt energi- Eff.energianv. säker
och klimatarbete
energitillförsel, minska
klimatpåv.

Länsstyrelser

2008 –>

Energiprestandakrav i
Boverkets byggregler BBR

Byggherrar, ägare,
konsumenter

1995 (2006) –>

Lagen om energideklaratio- Främja en effektiv
ner (SFS 2006:1592)
energianvändning och
en god inomhusmiljö i
byggnader

Fastighetsägare, konsumenter

2006 –>

Lagen om ekodesign (SFS
2008:112)

Eff.energianv, låg
miljöpåverkan
Få bort de minst
en-eff produkterna från
marknaden

Konsumenter

(1992) 2005 –>

Lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora
företag (EKL)

Förbättrad energieffektivitet i stora företag

Stora företag

2014 –>

Myndigheters inköp av
energieffektiva varor,
tjänster och byggnader
(SFS 2014:480)

Eff. energianvändn.

Off. myndigheter

2014 –>

Förordningen (2009:907)
om miljöledningssystem i
statliga myndigheter

Minskad miljöpåverkan

Vissa statliga myndigheter 2009 –>

Resurseff. i
byggnader
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Styrmedel

Informativt

Insatser inom den nationella Eff. energianvändn.mm
regionalfonden

Små- och medelstora
företag

Hållbara städer – plattform

Sprida kunskap och
skapa möjligheter till
samverkan kring hållbar
stadsutveckling

Myndigheter, kommuner,
organisationer m.fl.

2015 –>

Energi- och klimatrådgivning (SFS 1997:1322)

Effektiv och miljöanpassad energianvändning

Företag och privatpersoner

1997–2020

Energimärkning av energi
relaterade produkter

Främja eff. energianvändn. och låg
miljöpåverkan

Energirelaterade produkter och delar av sådana
produkter

1992 (2005) –>

Energilyftet – webutbildning Ökad kunskap Eff.
i lågenergibyggande
energianvändning

Byggare

2016 –>

Märkningssystem av
byggnader

Eff. energianvändn.

Byggherrar, ägare,
konsumenter

Vägledning boendedialog

Eff.energianv mm

Hyresvärdar m.fl.

Nationellt renoveringscentrum (NRC) (inkl
Informationscentrum för
hållbart byggande)

En-eff bef. byggnader
Hållbarhet
Låg klimatpåverkan
genom LCA

Aktörer inom byggsektorn. Renoveringsprojekt,
förstudier, spridning

2013
(2018)–2018

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimatoch energiomställning*

Mer förnybar energi
Eneff

Länsstyrelser, energikontor, kommuner, regioner

2016–2019

Kampanjen Halvera mera,
bl.a. stöd till förstudier/fördjupad energikartläggning

Spridning av kunskap

Fastighetsägare utanför
BeBo

2016 –>

Innovationskluster (BeBo,
BeLOK, BeLivs, BeSmå,
Lågan)

Eff. energianvändn. Mm
genom spridning av
forskningsresultat

Byggnader, Näringsliv

1989 –>

Forskning och innovation

Typ av
styrmedel

Syfte

Målgrupp

EU:s program Horizon 2020 Eff. energianvändn.

Energieffektivisering inom
belysningsområdet (EELYS)

Fr.o.m. – t.o.m.
år

Forskare, företag,
2014–2020
forskningsinstitut, offentlig
sektor och civilsamhället

Främja energieffektivise- Belysningsbranschen
ring genom utveckling
inom belysningsområdet

2017–2021

Effsys Expand Samverkans- Eff. energianvändn.
program med SKVP

Värmepumpsbranschen

2014–2018

E2B2 Samverkansprogram

Eff. energianvändn.

LCA, Byggindustrin,
FH/lokaler

2013–2017

Spara och bevara

Eff. energianvändn.

Kulturbyggnader

2015–2018

Hitta smarta lösningar
för hållbara städer som
bidrar till energi- och
klimatomställningen

Företag, universitet,
högskolor, off. aktörer,
föreningar, branschorg.

SIP: RE:Source – minimera
och använd avfall
SIP: Internet of things –
digitalisera fler produkter
SIP: Viable cities

Övriga
insatser

Pilotanläggning:
Smarta fönster
Renoveringsstrategi
Strategi för lågenergi
byggnader
Solcellsstrategi
* Här ingår även stöd till regionala strategier hos länsstyrelserna för nätverk, strategiska regionala underlag mm.
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Kvarvarande fossila utsläpp i sektorerna hanteras genom energi- och koldioxidskatterna. Negativa externa effekter kan därmed sägas vara internaliserade i hög
utsträckning.
Flera befintliga styrmedel inom sektorn riktar sig mot att reducera höga transaktionskostnader för kunskapsinhämtning hos aktörer och därigenom åstadkomma mer energieffektivisering. Styrmedel som ökar kunskaper i en viss målgrupp kan samtidigt
reducera eventuell asymmetrisk information mellan aktörer. Förutsättningarna för att
marknaden då själv ska kunna hantera delade incitament förbättras.
Det finns även vissa styrmedel i sektorn som syftar till att öka spridningen av befintlig och ny energieffektiv teknik, och därmed internalisera positiva externa effekter av
forskning.
Sweco (2014)121 bedömer att fortsatt demonstration av ny teknik, förbättrad uppföljning och utvärdering av BBR-kraven och Miljöbalken behövs. De föreslår också ett
fortsatt främjande av fler energitjänster för att minska asymmetrisk information i
kontorslokaler.

4.3.4
Behovet av strategier
Renoveringsstrategins referens- och styrmedelsscenario visar att skillnaden i ökad
energieffektiviseringstakt om befintliga och justerade styrmedel för energieffektivisering nyttjas är blygsamma. Detta eftersom det underliggande problemet är bristande
lönsamhet vid renovering. En slutsats i rapporten utifrån detta är att helt nya styrmedel för energieffektivisering i flerbostadshus i nuläget inte är aktuellt. För att underlätta för energieffektiva renoveringar pekar Renoveringsstrategin istället ut några
”trimmande” insatser; ökad kunskap hos ett flertal aktörer om t.ex. boendedialoger,
förbättrade energideklarationer och ökad kunskap om Boverkets byggregler om energi
prestanda.122 Sektorsstrategier bör ta en utgångspunkt i dessa förslag och styrmedel.
Energieffektivisering i fastigheter och offentliga sektorns flerbostadshus kan då delvis
fångas in. Transporter, nybyggnation och rivning täcks dock inte in av renoverings
strategin. Renoveringsstrategin omfattar inte heller lokaler.
Enligt Sweco (2014) finns ett behov av nya informationsinsatser för småhus och
bostadsrättsföreningar för att minska transaktionskostnader och osäkerheter om ny
teknik. I kontorslokaler motiverar Sweco nya informationsinsatser för att minska
asymmetrisk information. Insatser bör fokusera på målgrupper som är möjliga att nå.
Småhusägare har dock full rådighet över kostnaderna och är en svår grupp att adressera samlat utifrån varierande intresse av och skäl för att energieffektivisera. Mindre
bostadsrätter (föreningar och privata innehavare) är en eftersatt grupp, men kan vara
svåra att nå utan starka incitament. Det skulle kunna vara motiverat med nya spridningsinsatser riktade till kontorslokaler.123 Energimyndigheten och Boverket har tidigare bedömt att delade incitament i både flerbostadshus och lokaler kan hanteras
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Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder, Sweco, år 2014.

Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiv renovering. Boverket och
Energimyndigheten, ET 2016:15, år 2017.
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genom spridning från befintliga innovationskluster av avtalskonstruktioner och avtalsfördelning av nyttor och kostnader.124
Strategier i sektorn skulle också kunna motiveras utifrån ett behov av att i högre grad
samordna befintliga spridningsinsatser. Forskningsresultat om energieffektivt byggande testas t.ex. i befintliga innovationskluster. Spridningen av lyckade resultat från
innovationsklustren till den större gruppen (intresserade) slutanvändare som nätverket representerar ingår ofta inte inom ramen för innovationsklustrets verksamhet.
Det nybildade Renoveringscentrum utgör en funktion för att kunna genomföra spridningsinsatser. Idag finns stöd till kapacitetshöjning på lokal och regional nivå genom
Energimyndighetens anslag. Spridningsinsatser kan innebära att gå från innovationsupphandling till upphandling, från demonstrationsprojekt till renoveringsprojekt, från
avtalslösning till avtal.
Samordningsinsatser kan också motiveras utifrån att ta fram ett gemensamt system
för uppföljning och utvärdering av styrmedel som riktar sig till samma målgrupp, där
effekterna av varje enskilt styrmedel är svåra att skilja åt. Ett sådant behov konstaterades bl.a. i kontrollstationen.

4.4

Byggverksamhet

4.4.1
Potentialer
Någon potentialstudie över energieffektiviserande åtgärder har inte kunnat lokaliseras.
4.4.2
Marknadsmisslyckanden
Energimyndigheten och Boverket har analyserat förekomsten av marknadsmisslyckande om delade incitament vid olika typer av byggherrar och entreprenader i samband
med nybyggnation. Att aktörerna i byggprocessen endast ansvarar för sin del är vanligt, liksom att bygg- och driftbudgetarna är skilda. Detta innebär en risk för att låga
kostnader i olika led i byggprocessen prioriteras framför hög energiprestanda och lägre
löpande energikostnader. Rapporten kommer även fram till att det finns större problem
med delade incitament om byggherren bygger för försäljning, till t.ex. en bostadsrättsförening. Den förvaltande bostadsrättsföreningen etableras senare i byggprocessen och
har inte haft möjlighet att påverka energiprestandan. Detta är väldigt vanligt i Sverige.
Den s.k. försäljningsbyggherren använder vanligen totalentreprenad, dvs att en huvudentreprenör ansvarar för både projektering och själva byggnationen. Både byggherre
och entreprenör saknar incitament att minimera livscykelkostnaderna eftersom de inte
ansvarar för de löpande energikostnaderna. Även mellan byggherren och entreprenören kan delade incitament uppstå som innebär att energiprestandahöjande investeringar
uteblir. I de fall byggherren också förvaltar byggnaden, t.ex. när allmännyttiga bostadsbolag beställer hyresrätter av en entreprenör, är det delade incitamentet mindre. Om
beställaren är stor eller liten samt om beställaren har kunskap om hur krav på energiprestanda formuleras påverkar också förutsättningarna för att problemet uppstår.125

Analys av hinder – fokus på energiprestandahöjande investeringar. Boverket och
Energimyndigheten, 2013:32, år 2013.
124

Analys av hinder – fokus på energiprestandahöjande investeringar. Boverket och
Energimyndigheten. 2013:32. År 2013.
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4.4.3
Befintliga styrmedel
Befintliga styrmedel kan utläsas ur tabell 6, se ovan.
Administrativa styrmedel som anger minimistandarder för energiprestanda (såsom
energikraven i Boverkets byggregler, liksom lagen om ekodesign) spelar troligen en
viktig roll för att begränsa effekterna av delade incitament mellan de olika aktörerna i
byggprocessen.

4.4.4
Behov
Sektorn har börjat fokusera på klimatutsläpp genom LCA-perspektiv vid byggande.
Statens roll för att aktörerna bättre ska kunna hantera delade incitament mellan sig kan
innebära att ge möjligheter för aktörer att utarbeta möjliga avtalsmodeller och andra
verktyg för att fördela kostnader och intäkter över tid mellan sig. Staten kan även ge
möjligheter för erfarenhetsutbyte och spridning av fungerande lösningar. 126 Denna
analys är i stora delar likvärdig med den för flerbostadshus och lokaler.

4.5

Areella näringar

Endast en del av tillgänglig litteratur har här av tidsskäl sammanfattats.

4.5.1
Potential
Skog- och jordbrukssektorn är energiintensiv och cirka 20 procent av produktionskostnaden utgörs av energikostnader, enligt en studie från IVA.127 Enligt denna studie
uppskattas potentialen inom jord- och skogsbruk uppgå till ungefär 50 procent energi
effektivisering till år 2050. Den största potentialen för energieffektivisering ligger i
effektivisering av transport- och arbetsmaskiner. IVA bedömer att cirka 30–40 procent
av potentialen för energieffektivisering ligger i förlängningen av pågående teknikutveckling, rationaliseringar av arbetsmoment och lastkapaciteter För att nå 50 procent
minskad energianvändning så krävs intensifiering av både kunskapsspridning och stimulanser till implementering, särskilt inom jordbruket där synliggörande, mjuka
värden, kunskap och attityder spelar en större roll.128
Då cirka 60 procent av energiförbrukningen för jordbruket sker vid produktion och
transporter av grödor eller animalier129 och den främsta källan till energi är fossil så
finns potential att energieffektiviseringen samtidigt bidrar till målet om att Sverige ska
bli fossilfritt. Samma sak gäller för skogsbruket där energiinsatsen till cirka hälften
används för avverkningsmaskiner och hälften för vidaretransport till ”fabriksgrind” och
i huvudsak utgörs av diesel.130
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Ibid.

Energieffektivisering av skogs- och jordbruk - Hinder och möjligheter att nå en halverad
energianvändning till 2050, IVA, år 2014.
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IVA:s rapport (2014).

Cirka 40 procent är indirekt energiförbrukning och merparten från den industriella tillverkningen
av kvävegödsel.
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IVA:s rapport (2014).
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Potential för energieffektivisering i skogsbruket131
Typ av effektivisering

Antaganden (medellång –
lång sikt)

Realiserbart 2028 Realiserbart 2050

Skördare/skotare

Best practice – hälften av
potentialen (benchmarking,
utbildning m.m.)

10–15 %

15 %

Integrering av arbetsmoment, nya
system

Tillämpat på 25–50 procent av
markerna

4%

6–7 %

Elhybrid, hydraulikeffektivisering

30–60 procent av markerna,
successiv teknikutprövning

5–10 %

20–30 %

Lastbilstransporter
Ökade laster

Tillämpat på 40–70 procent av
transportarbetet

10–12 %

15–20 %

Elhybridisering/hydraulikeffektivisering Successiv teknikutveckling

2–3 %

5–7 %

Överflyttning till järnväg

Infrastruktur, cirka 50 procent
av potentialen

3–5 %

6–8 %

Höjd verkningsgrad, motorer (fr a
diesel), övriga generella åtgärder

Maskinförnyelse: 6–7 år skördare/skotare, 3–4 år lastbilar

2–4 %

4–6 %

Vid sidan av ökade laster kommer även fortsatt effektivisering och omställning av
själva fordonen att vara viktig.
Skogsbruket kännetecknas av att enskilda maskiner är mycket rörliga och aktiva över
relativt sett stora områden. Maskinerna, skördare och skotare arbetar i lag där de rör
sig mellan olika avverkningsområden och används i skift. Detta medför att det inte
är så många maskiner som används, men att de används intensivt. Detta medför i
sin tur att utbytestakten är hög.132 Användarna av maskinerna anlitas av skogsägarna
för avverkning av skogen och det är ofta samma personer som äger maskinerna som
använder dem. Användarna strävar kontinuerligt efter att minska bränslekostnaderna.
Förbrukningen följs genom maskinernas telematik.133
Potential för energieffektivisering i jordbruket134
Typ av effektivisering

Antaganden (medellång –
lång sikt)

Realiserbart 2028 Realiserbart 2050

Best practice, info, bästa teknik

Stor potential, men införs först
vid verksamhetsförnyelse
(50 procent av potentialen)

10–15 %

15 %

Successiv strukturomvandling
(nedläggning av små och mindre
energieffektiva gårdar)

Följer generationsbyten

5–10 %

10–15 %

Elhybridisering/hydraulikeffektivisering Delvis bra förutsättningar men
långsam implementering

2–3 %

5–7 %

Mer optimerad gödsling och jordbearbetning

Styrmedel och produktivitet?

2–4 %

4%

Verkningsgrad motorer (fr a diesel)

Långsam maskinförnyelse (>15 2 %
år?)

4%

131
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WSP för Energimyndigheten inom SOFT-uppdraget, Fossilfrihet för arbetsmaskiner, år 2017.
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Energieffektiviseringar i jordbrukets produktion kan ske t.ex. genom effektivare stallgödselhantering, byte av arbetsmaskiner och effektivare sätt att jobba med dem.135
Något som kännetecknar jordbrukssektorn är att olika gårdar har väldigt olika förutsättningar både vad gäller storlek och verksamhet. En mjölkbonde med 20 kor och skog
har helt andra kostnader och intäkter än ett stort spannmålsjordbruk. Jordbruket präglas
också av familjeföretag där verksamheten är en del av livsstilen i större utsträckning än
i andra sektorer. Detta gör att man är medveten om vilka kostnader man har, men man
kan också tillåta sig att göra mer långsiktiga investeringar.136
Om man tittar på vilka maskiner som används inom jordbruket så dominerar traktorn,
men det finns också andra maskiner så som skördetröskor samt olika redskap som traktorerna använder sig av. Det är vanligt att man har flera traktorer men att man i första
hand använder sig av den nyaste. Det arbete traktorerna utför är mycket varierat och
effektuttaget för vissa arbetsmoment är mycket högt.137 Tillgången till hög effekt är
samtidigt viktig för att kunna skörda snabbt och därmed säkra spannmålens kvalitet.
Maskinerna ägs dels av gårdarna själva men också av maskincentraler där flera gårdar
delar på vissa redskap och maskiner. Generellt sett så används traktorer relativt sett
lite varje år och över ganska stora områden. Stora jordbruk har maskiner för specifika
ändamål i större utsträckning. Dessa maskiner används dels mer och dels över mer geografiskt begränsade områden.138

4.5.2
Marknadsmisslyckanden, hinder och möjligheter
Enligt IVA:s rapport så fungerar regelverk både som hinder och som möjlighet för att
stipulera krav, normer etcetera. Den tekniska utvecklingen är en möjlighet som dels
sker löpande (”av sig själv”), dels kan behöva särskild stimulans. Ett ytterligare hinder
är attityder, beteenden och kompetens för att genomföra effektivisering och det finns ett
behov av att lyfta fram energins bidrag till lönsamhet, som en del av andra åtgärder.
Hinder och möjligheter för skogsbruket
1

Effektivare transporter
Enligt IVA finns det kostnads- och energieffektiviseringspotentialer på
10–20 procent genom ökade max-laster och fordonslängder men nuvarande
regelverk (och infrastruktur) hindrar detta. Branschen och myndigheterna kan
därför intensifiera arbetet för att ändra regelverken för timmertransporter på
väg och järnväg.139 Regelverket har nu ändrats på vissa vägsträckor.

2

Förstärkt forskning om elhybridisering och hydraulik – särskilt för
skogsmaskiner
I arbetsmaskiner med mycket varierande belastningar stryps mycket energi bort
och bromsenergier utnyttjas inte. Offentliga energiutvecklings- och/eller innovationsprogram kan formuleras för att möjliggöra och intensifiera utvecklings-

135

Naturvårdsverket (2012), Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp.
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WSP för Energimyndigheten inom SOFT-uppdraget. Fossilfrihet för arbetsmaskiner, år 2017.
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Energieffektivisering av skogs- och jordbruk – Hinder och möjligheter att nå en halverad energi
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och demoprojekt och därvid särskilt stimulera samverkan mellan Skogforsk,
Skogstekniska klustret samt maskin-, motor och hydraulikleverantörer.140
Enlig WSP (2017)141 har följande hinder identifierats för energieffektivisering och
fossilfrihet i skogsbruket:
1. Små marginaler.
2. Korta serier och liten marknad gör det svårt att fördela och motivera
utvecklingskostnader.
3. Oro för sämre driftssäkerhet gör att nya lösningar inte testas.
4. Okonsoliderad bransch.
5. Otydlig teknisk utvecklingsbana.
I samma rapport identifierar WSP att lägre driftskostnader och miljöprofil är drivkrafter
för att satsa på ökad energieffektivisering och fossilfrihet.
Hinder och möjligheter för jordbruket
Inom jordbruket är det viktigt att notera att livsmedelskvalitet för de flesta jordbrukare
är viktigare än energieffektivisering. Det är tveksamt om energieffektiviserande åtgärder som innebär en sänkt livsmedelskvalitet kan betraktas som lönsamma, men det är
också svårt att bedöma vilka åtgärder som är lönsamma och inte. Samtidigt är energieffektiviserande åtgärder ett intuitivt sätt att introducera energifrågan för jordbrukaren
för att på sikt öka dennes vilja och kompetens att bidra till omställningen av energisystemet genom en ökad produktion av biobränslen. De rådgivande organisationerna har
här en nyckelroll för att hjälpa brukaren att se sin och sin sektors möjligheter att bidra
till denna omställning. Längre fram kan detta leda till goda affärer för jordbrukaren i
energisektorn.
Inom jordbruket behöver rekommendationer och förslag vara individinriktade då jordbruket domineras av enskilda brukare och små företag och variationen mellan brukare
är stor. IVA ger följande förslag för jordbruket:
1. Implementeringsstöd

Kartläggningar har visat på stora spridningar i energianvändning per producerad enhet,
ett tecken på väsentlig förbättringspotential. Sektorns intresseorgan, till exempel LRF,
LRF Mjölk, hushållningssällskapen, Greppa Näringen och RISE kan i samverkan ta
fram förslag till myndigheterna för olika implementeringsstöd för att informera och
stimulera enskilda verksamhetsägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

140

Ibid.
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Fossilfrihet för arbetsmaskiner, WSP för Energimyndigheten inom SOFT-uppdraget, år 2017.
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2. Förstärkt forskning, tydliga nyckeltal

För att få den enskilda brukaren intresserad av att genomföra förändringar kan FoUorganen ta fram ytterligare fallstudier inom både växtodling och animalieproduktion,
med lättbegripliga nyckeltal ur såväl produktivitets-, energi- som miljösynpunkt.
3. Bättre samordning och information

Myndigheterna och branschorganen bör tänka igenom hur hela kedjan ut till enskilda
brukare ska fungera – allt från kunskap om teknik, FoU och offentliga regler och stödformer till hur detta ska vidareförmedlas till den individuella brukaren. Här måste regionala och lokala aktörer effektivt samverka för att kunna nå ut till alla SME-företag
inom sektorn.142
Enlig WSP (2017)143 har följande hinder identifierats i jordbruket:
1. Maskintillverkarna är passiva.
2. Okonsoliderad bransch.
3. Man vet inte vad som drar energi.
4. Inte alla räknar på kostnaden.
5. Inneboende tröghet.
I samma rapport identifierar WSP följande drivkrafter för energieffektivisering och
fossilfrihet:
1. Krav från stora kunder.
2. Företagen har ett kretsloppstänk.
3. Finns ett energiintresse.
4. Potentiellt intressant marknad för tillverkare.

4.5.3
Befintliga styrmedel i sektorn.
En översikt av befintliga styrmedel ges i tabell 7. För många styrmedel finns flera
syften. Förutom marknadsmisslyckanden144 som styrmedlet bedöms kunna adressera kan t.ex. andra (närbesläktade) skäl finnas, såsom kunskapsbrister hos specifika
målgrupper.145
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IVA:s rapport (2014).
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WSP för Energimyndigheten (2017).

Negativa externa effekter (ger ett för lågt pris), asymmetrisk information (inkl. delade incitament),
höga transaktionskostnader, samt positiva externa effekter av ny och befintlig teknikspridning.
144

Styrmedel som ökar kunskaper hos specifika målgrupper kan sänka transaktionskostnader och/eller
hantera asymmetrisk information och delade incitament. I många fall sker både och.
145
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Typ av
styrmedel

Styrmedel

Ekonomiskt

Tabell 7. Befintliga styrmedel för energieffektivisering inom de areella näringarna.
Syfte

Målgrupp

Fr.o.m. –
t.o.m. år

Energiskatter (Lag om
Fiskalt, eff.en.anv mm
skatt på energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

CO2-skatt (Lag om skatt
på energi 1994:776)

Drivmedel på väg

1994 –>

Minska fossilanvändningen

Informativa

Ersättningar och stöd
Konkurrenskraft, miljö,
Jordbrukare
inom landsbygdsprogram- hållbar utveckling, innovamet*
tion

2014–2020

Skogens miljövärden

Utveckla natur- och
Ägare av skogsmark eller
kulturvärden, genom t.ex. någon med markägarens
naturvårdsbränning, gallra tillstånd
fram ädellöv eller lövrik
skog, skapa våtmark i
skog, sköta natur- och
kulturmiljöer.

Energirådgivning genom
Greppa näringen

Energieffektivisering

Företag med djurgårdar
över 25 djurenheter.

2001 –>

Stöd för energikartläggning (EKS: en del inom
Regionalfondsprogrammet)

Eff. energianvändning mm Företag som använder
minst 300 MWh energi
per år eller som har över
100 djurenheter

2009 –>

* Jordbruksverkets hemsida 2018-01-17 om Stöd för dig på landsbygden: http://www.jordbruksverket.
se/amnesomraden/stod/saminternet/kortomsamansokan/uppdelningavstoden.4.3dd18cb314c06818
c7a93462.html

De främsta styrmedlen i sektorn är koldioxid- och energiskatt. Förutom dessa finns
även informativa styrmedel (såsom klimatrådgivning) och olika ekonomiska stöd inom
t.ex. landsbygdsprogrammet som kan ha mer eller mindre styrning mot energieffektivisering och miljönytta.
Flera befintliga styrmedel inom sektorn riktar sig mot att reducera höga transaktionskostnader för kunskapsinhämtning hos aktörer och därigenom åstadkomma mer energi
effektivisering. Styrmedel som ökar kunskaper i en viss målgrupp kan samtidigt reducera
eventuell asymmetrisk information mellan aktörer. Förutsättningarna för att marknaden
då själv ska kunna hantera delade incitament förbättras.
För att minska den fossila andelen drivmedel i bensin och diesel har den så kallade
reduktionsplikten aviserats inom transportsektorn. Detta styrmedel omfattar även de
areella näringarna. Konjunkturinstitutet har analyserat reduktionsplikten och även hur
kostnader fördelas mellan olika sektorer. De konstaterar att de areella näringarna bär
relativt stora kostnader för klimatomställningen.146

4.5.4
Behovet av energieffektiviseringsstrategier i sektorn
De areella näringarna sysselsätter runt 100 000 personer och bidrar med ett produktionsvärde på 100 miljarder kronor per år. Det innebär att de står för en liten andel av
BNP (förädlingsvärde skogsbruk cirka 1 procent, jordbruk cirka 0,5 procent).147 Jämfört
146

Miljö, ekonomi och politik 2017 – tema svensk klimatpolitik, Konjunkturinstitutet, år 2017.
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IVA:s rapport (2014).
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med andra sektorer står de för relativt liten del av energianvändningen (1,9 procent
av den tillförda energin och 2,7 procent av den slutliga energianvändningen) men
65,9 procent har fossilt ursprung.
Energieffektiviseringsstrategier kan därmed bidra till minskad klimatpåverkan genom
minskad mängd använd energi men den stora potentialen för att bidra till netto-nollutsläpp 2045 ligger snarare i sektorns möjligheter i att bidra till produktionen av biobränslen. Flera av de åtgärder som det finns behov av adresseras antingen inom
strategier för andra sektorer (såsom transporter) och befintliga styrmedel (såsom
energi- och koldioxidskatter och olika informations- och rådgivningsinsatser.
Den framtida reduktionsplikten kommer att minska sektorns användning av fossila
drivmedel. Lagförslaget bereds hos regeringskansliet.
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1

Inledning

Det huvudsakliga fokuset i uppdragets första fas har varit att föra en dialog med aktörer och samla in synpunkter för att få en bild över hur arbetet med sektorsstrategier bör
utformas för att bli framgångsrikt. Utöver dialog och genomgång av pågående processer, initiativ och aktiviteter som beskrivs i huvudrapporten (kap 4.4) har följande aktiviteter har genomförts:
•

Hearing 25 september

•

Skriftligt samråd

•

Avstämning med myndigheterna i Energieffektiviseringsrådet

•

Löpande dialoger med aktörer (branschorganisationer, nätverk, företag,
regionala aktörer)

I denna bilaga sammanfattas resultatet av dessa aktiviteter.
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2

Hearing

En hearing genomfördes på Stockholm City Conference Center i Stockholm den
25 september. Omkring 70 personer närvarade och deltagarna fördelade sig enligt
följande: 33 procent företag, 33 procent branschorganisation, 17 procent myndighet,
11 procent annan offentlig organisation, 3 procent konsultföretag och 2 procent högskola/universitet. Hearingen websändes och härigenom fick ytterligare ca 25 personer
del av informationen och diskussionerna.
Tre inspiratörer från H&M, SSAB och ABB presenterade hur de arbetar med bland
annat energieffektivisering och förnybar energi i sin egen verksamhet och hur de tar
strategier och ambitioner till åtgärder och hur de får med sina anställda och samarbets
partner på den resan. Därefter presenterades kort hur Energimyndigheten har tänkt
arbeta med uppdraget.
Under diskussionen framkom det tydligt att deltagarna anser att det måste ske samarbete över sektorsgränserna och att det finns ett antal tvärgående områden som möjliggörare för att få till stånd en förändring. En lösning till att en sektor blir energieffektiv
kan ligga i en annan del av samhället. Exempel på tvärgående områden/möjliggörare
som lyfts fram är ökad beställarkompetens och offentlig upphandling som verktyg för
att skapa incitament och efterfrågan på produkter och tjänster som ligger i framkant,
samhällsplanering och digitalisering. Företag som inte var transportföretag men använder mycket transporter såg transporter som ett tvärgående område.
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3

Skriftligt samråd

Myndigheten erbjöd, bland annat genom information på vår webbsida, möjlighet att
inkomma med skriftliga synpunkter senast den 1 oktober. Följande organisationer
inkom med synpunkter via det skriftliga samrådet:
•

Svenskt näringsliv.

•

Innovations- och kemiindustrierna (IKEM).

•

Jernkontoret.

•

Skogsindustrierna.

•

Svemin.

•

Caverion.

•

Riksbyggen.

•

SABO.

•

Beställargruppen Bostäder (BeBo).

•

Energiföretagen Sverige.

•

Kraftringen.

•

Svensk Torv.

•

Bioekonomi.

•

Svensk Ventilation.

•

Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

•

EnergiRådgivarna.

•

Installatörsföretagen.

•

Swedisol.

•

Svensk sjöfart.

•

BIL Sweden.

•

Svensk kollektivtrafik.

Synpunkterna har sammanfattats i punktform på en övergripande nivå och kategoriserats enligt nedan rubriker.

3.1

Övergripande synpunkter
•

Konkurrenskraft som utgångspunkt/central roll i uppdraget.

•

Fokus på energieffektivisering, inte på energibesparing.

•

Sektorsstrategier får inte leda till ökad administrativ börda för företag.

•

Hänsyn till företagens tidsperspektiv på investeringar och att tidsperspektiven
inom och mellan sektorer varierar.

•

En enskild företrädare har inte mandat för en hel bransch.
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•

Internationellt perspektiv viktigt.

•

Uppdraget måste ha helhetsperspektiv.

•

Ta hänsyn till och samordna med pågående utredningar och processer samt
arbete som reda nu bedrivs på företag.

3.2

Synpunkter angående mål
•

Många anser att mål inte bör fördelas per sektor…

•

…men några anser det ska finnas relevanta mål även för undersektorer.

•

Viktigt att väga energieffektiviseringsmålet mot övriga mål.

•

Energieffektivisering som ett medel att uppnå andra mål.

•

Effektutmaningen behöver beaktas.

3.3

Synpunkter angående sektorsindelning
•

Börja med ett fåtal aggregerade sektorer.

•

Undersektorer/undergrupper bör finnas.

•

Energianvändningen i en sektor bör även inkludera energieffektiva produkter
och tjänster.

•

Indelning i sektorer efter rådighet.

•

Utbyte mellan sektorer viktigt.

•

Tvärsektoriella områden bör hanteras koordinerat mellan sektorerna.

•

Många föreslår branschindelning, men finns också synpunkt om att inte dela in
efter bara en typ av aktör.

3.4

3.5

Synpunkter angående arbetsprocessen och
myndighetens roll
•

Arbete i nära dialog med berörda aktörer.

•

Viktigt säkerställa att aktörer inom en sektor är representativa.

•

Energimyndigheten som facilitator – inte kravställare.

•

Energimyndigheten bör underlätta energieffektivisering – inte skapa merarbete.

•

Energimyndigheten bör skapa struktur för arbetet och vara en brygga till myndigheter och regering.

•

Energimyndighetens kompetens och engagemang viktigt.

Förslag på sektorer

I nedan tabell framgår de förslag på sektorer som inkommit vid det skriftliga samrådet.
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Tabell 1. Förslag på sektorer som framkommit via skriftligt samråd.
Förslag på sektor

Antal

Bygg/bebyggelse/byggnader

8

Befintligt fastighetsbestånd

1

Fastighet

1

Transport

9

Kollektivtrafik

1

Industri

8

Processindustri

1

Service, tjänster och handel

2

Företag

3

Samhällsbyggnad

1

Inhemsk energi/energi/energisektorn

2

Teman av samhällslösningar, t.ex. hållbara transporter eller
hållbar stadsutveckling.

1

Stödsektorer
(Föreskrivande myndigheter inklusive tillsynsmyndigheter,
Finans/banksektorn, Försäkringssektorn, Utbildningssektorn, Politiken, Leverantörer av produkter och tjänster
för energieffektivisering samt byggande, ”Arbetsförmedlar
sektorn”)

4
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4

Samråd med myndigheter

Sedan 2010 har tio myndigheter samverkat kring energieffektivisering inom det så kal�lade Energieffektiviseringsrådet. Förutom Energimyndigheten deltar Tillväxtverket,
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Energimarknadsinspektionen, Naturvårdsverket,
Trafikverket, Jordbruksverket, Boverket, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting.
Information och diskussion om sektorsstrategiuppdraget har genomförts vid två tillfällen på Energieffektiviseringsrådens ordinarie möten. Vid första tillfället i o ktober,
genomfördes en SWOT-analys som har varit ett underlag till arbetet. Rådet fick
analysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter utifrån olika sätt att dela in arbetet efter sektorer och branscher; utifrån traditionella sektorer, såsom bygg, transport,
industri, utifrån aktörer och dess rådighet såsom offentlig sektor, företag, hushåll,
utifrån tvärgående teman, såsom hållbar samhällsbyggnad, hållbara transporter,
digitalisering, upphandling och innovation och slutligen utifrån att försöka åstad
komma en kombination av sektorer, aktörer, tvärgående teman och möjliggörare.
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5

Löpande dialoger

På grund av den relativt korta tid som funnits till förfogande har fokus varit på dialoger
med forum, nätverk och branschorganisationer där myndigheten redan har upparbetade
kanaler. Exempel är branschorganisationer, offentliga aktörer, befintliga nätverk och
företag som deltagit på seminarier angående Lagen om energikartläggning i stora
företag.
Utöver att informera mötesdeltagare om uppdraget har myndigheten lyft frågor som
grovt kan indelas utifrån:
•

Sektorsstrategier, sektorsindelning och mål.

•

Utmaningar, möjligheter och insatsbehov.

•

Aktörers engagemang, förutsättningar och behov av stöd.

Överlag kan det konstaterats att uppdraget är komplext, vilket också gör att det krävs
flera diskussioner och möten med samma aktörer. Dialogerna kommer därmed fortgå
och fördjupas under början av 2018 för att Energimyndigheten ska få en mer genomarbetad bild över vilka aktörer och nätverk som framåt kan ha en roll i att ta fram handlingsplaner och genomföra åtgärder.
I det följande redogörs summariskt för idéer, synpunkter och förslag som inkommit vid
externa dialogmöten och möten med enskilda aktörer och branschföreträdare.

5.1

Allmänt om sektorsstrategier

Att utarbeta sektorsstrategier anses allmänt som bra och aktörerna vill ha en roll i
genomförandet även om rollen ännu anses oklar.
Den branschfördelning som redan finns etablerad anses allmänt som en bra utgångspunkt. Också anses det viktigt att ta hänsyn till skärningspunkter och gemensamma
frågor inom och mellan olika sektorer.
I dialogerna ges exempel på nätverk där man arbetar metodiskt och processorienterat
med en bredd av aktörer för gemensam utveckling. Som exempel finns inom fastighetsbranschen förutsättningar att driva frågor gemensamt mellan exempelvis fastighets
ägare, byggherrar, leverantörer och hyresgäster.
Delade incitament, smart mobilitet och transportlogistik är exempel på områden där
arbete kan etableras mellan sektorer.
Det anses viktigt att inom respektive sektor ring in målgrupper och aktörer som kan bli
drivande. Att dessa kan verka över sektorsgränser med att bygga hängrännor som kan
bidra till synergier mellan sektorerna tas också upp.
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5.2

Målsättningar

Det finns olika uppfattning om hur mål för arbetet kan utformas inom olika sektorer.
Vissa aktörer vill ha kvantitativa sektorsindelade mål med tydliga indikatorer, nyckeltal
och transparent uppföljning med tillförlitlig och samordnad statistik. Andra ser hellre
kvalitativa ”mjuka” mål.
Målsättning av nyttor och mervärden som drivs av e nergieffektiviseringsåtgärder
anges, till exempel klimatnytta, nöjdare hyresgäster, bättre produktivitet och
affärsmöjligheter.
Jämförelser och tävling mellan aktörer och utifrån mål anses kunna trigga till fler
åtgärder.

5.3

Gemensamma områden

Exempel på områden som kan bli gemensamma för flera sektorer ges i dialogerna:
•

Strukturerad kunskap och erfarenhetsåterföring för ökad beställarkompetens.

•

Upphandlingskrav och uppföljning.

•

Affärsmodeller.

•

Finansieringsfrågor kopplat till lånemöjligheter, finansieringsmodeller och
kalkylverktyg..

•

Energisektorn kopplat till flexibla lösningar för produktion och distribution.

•

Digitalisering.

•

Mobilitet.

•

Energiledning.

5.4

Möjliga nyttor, engagemang och stöd

Utifrån genomförda dialoger finns generellt sett ett engagemang för kommande arbete.
Nedan beskrivs exempel på sådant som lyfts upp av aktörerna:
•

Det anses bra att arbetet hålls ihop genom Energimyndigheten utifrån en
gemensam plan. Strategierna blir då ett bra medel att få en långsiktighet i och
en synergi emellan olika satsningar. De kan bli ett medel att bilda hängrännor
mellan sektorer.

•

Energimyndigheten behöver medverka i att kunskap och teknik når hela vägen
till bred implementering, genom insatser lokalt, regionalt och nationellt. Det
anses viktigt att få med stora massan aktörer i arbetet men också att driva på
utveckling och innovation.

•

De kunskapssatsningar som Energimyndigheten bidragit till att bygga upp
behöver förvaltas vidare och få en större spridning.

•

Bra möjlighet att utveckla och stärka samverkan mellan olika initiativ och
nätverk som Energimyndigheten stödjer.

•

Strategierna kan bidra till synergier mellan starka och svaga aktörer.
En väg till det kan vara att få med ambassadörer som stödjer
Energimyndighetens processer och visa andra företag vägen.
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•

Strategierna ger förutsättningar att löpande rekommendera Energimyndigheten
olika områden att satsa på. I det kan ingå att definiera framtida
styrmedelsbehov.

•

Viktigt att uppföljningen blir strukturerad utifrån de insatser som görs och tillgodogörs som erfarenhetsåterföring mellan branschaktörer.

•

Det är viktigt att beakta att andra frågor än energi ofta ligger högre på agendan
och därför behöver man hitta rätt ”triggers” för olika målgrupper.

•

Genom avtal mellan fastighetsföretag och myndigheter kan vikten av energi
frågorna tydliggöras.

•

Utgångspunkten ska vara att insatserna blir behovsdrivna och utgår från
aktörers engagemang. Vidare att de åtgärder som görs är konkreta och blir
replikbara.

•

Strategierna ger en möjlighet att energifrågan når ledningsnivå och att beslutsfattare får kunskap om konsekvenser av energieffektiviseringsåtgärder.

•

Det är vanligt att beställare inte vågar ta risker och därför förlitar sig till
beprövade lösningar. Strategierna kan bidra till ökad beställarkompens och
minska upplevda risker.

•

Bra att det kan skapas forum för att dela erfarenheter, identifiera och utveckla
nya lösningar.

•

Bra möjlighet att sätta fokus på klimatfrågan och hållbarhet och inte bara
energi.

•

Bra möjlighet att fördjupa samverkan mellan olika discipliner inom en sektor
och / eller mellan sektorer. Det skapar möjligheter att samla branschen kring
olika frågor och skapa norm kring effektiv energianvändning.

•

Strategierna kan fånga upp konsumenters basbehov och uppmuntra till att finna
bra lösningar med utgångspunkt i delningsekonomi.

•

Möjligheter att öka kunskap om och att utveckla nya finansieringsformer och
administrativa verktyg för aktörssamverkan, t ex mellan verksamhetsutövare,
fastighetsägare och energileverantörer.
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Hållbar energi för alla
Energimyndigheten leder energiomställningen in i ett modernt och hållbart
fossilfritt välfärdssamhälle - med hjälp av trovärdighet, helhetssyn och mod.
Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av
energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.
Forskning om förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och
bränslen får stöd av oss. Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt
att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar
kan exporteras.
Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar
elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.
Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om
effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator @ energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

